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  المستخلص
يتناول هذا البحث بالدراسة و التحليل شجرة الزيتون في شـعبية مـصراتة و                  

يث مساهمتها في التنميـة االقتـصادية و القيمـة          يوضح أهمية هذه الشجرة من ح     

  .الغذائية و الطبية بالنسبة لمنطقة الدراسة سواء في الماضي أو الحاضر
 من الزراعات الهامة في هذه المنطقـة، فانتـشار هـذه            تعتبر شجرة الزيتون      

الشجرة يساعد تدريجياً على سد حاجة السوق المحلي من السلع الغذائية و الطبيـة              

  .ضرورية و االستغناء عن االستيرادال

    وتحاول الباحثة من خالل هذه الدراسة توضيح الجـذور التاريخيـة لـشجرة             

الزيتون في منطقة الدراسة، وكذلك مدى تأثير العوامل الطبيعية و البـشرية فـي              

إنتاج وانتشار أشجار الزيتون، وتوضح كذلك المشاكل التي تواجه مزارعي أشجار           

  . بعض الحلول لهذه المشاكلححاب المعاصر، وتحاول الباحثة اقتراالزيتون وأص

    وقد تناولت الباحثة أيضا الكيفية الصحيحة لعملية زراعة أشجار الزيتـون، و            

  .كيفية تقليمها و العناية بها من حيث تقديم كافة الخدمات الضرورية لها

  -:ويتضمن هذا البحث أربع فصول وهي على النحو التالي

ل األول يتناول اإلطار النظري للدراسة، أما الفصل الثاني فقد تضمن علـى             الفص

التطور التاريخي لشجرة الزيتون والعوامل الطبيعية و البشرية المؤثرة في إنتـاج            

  .هذه الشجرة



م  

     ويتناول الفصل الثالث موسم زراعة أشجار الزيتون والخدمات الزراعية التي          

في حين ركز الفصل الرابع على معاصر الزيتون في         يقدمها المزارع لهذه الشجرة     

  .شعبية مصراتة وأهمية زيت الزيتون وصفاته وأنواعه

   وتحاول الباحثة أيضا من خالل هذه الدراسة التحقـق مـن الفرضـيات التـي         

وضعت وذلك من خالل الزيارات الميدانية واستمارات االستبيان المعدة و التي تم            

    .  والتوصيات بالدراسةات المتعلقةعلى أساسها جمع البيان
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ABSTRACT  
 

     This research studies and analysis the olive tree in Misurata 

sha'abia and clarifies its importance, and its contribution in the 

economic development for its medical and nutrition values 

which was found from the field study and from the topic 

literature.  

      The olive tree is considered as one of the most important 

tree which means that it one of the most elements of the city 

economic base. The study of distribution of this tree helps 

gradually to meet the need of local market as a medical and food 

substance aiming  to reach self- sufficiency. 

    The researcher tries to illustrate the historical stages of the 

olive tree development in Misurata and talk humanity and 

natural effects the olive tree to production and improvement and 

clarifies the difficulties which face the farmers` olive trees and 

the owners of presses and  she tries to suggest some solutions 

for these problems. 

     The researcher mentions to the right way of planting the 

olive tree and how to clip  and care for this tree . 

This research is divided into four chapters as follows: 

Chapter I:  

deals with theoretical side of this study. 

Chapter II: 

 traces the historical development of the olive tree and the 



س  

 natural and humanity factor that effect on this  tree. 

Chapter III: 

talks about the season of planting of the olive tree and how 

farmers take care of olive trees in the study area. 

Chapter IV: 

      The last chapter concentrates on the olive presses in  

Misurata sha'abia and it implies significant kinds and 

characteristics of  the olive oil . 

      The researcher makes her best to investigate all the 

hypotheses by field study and questionnaires, which provide  the 

researcher with up to data information. Then she classifies and 

analyzes that data presenting the result and suggesting some 

recommendations.  
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  اإلطار النظري: الفصل األول

  المقدمة 

دولة من دول العـالم،      أي في اقتصاديات تعتبر الزراعة من الموارد األساسية      

وحرفة الزراعة يعتمد عليها جزء كبير من سكان العالم سواء بشكل مباشر أو             

  . بطة بها في الصناعات المرتو كذلكغير مباشر

    والزراعة هي التي توفر الغذاء المناسب للسكان، وهي العنايـة بـاألرض            

 وشـجرة الزيتـون مـن بـين         ؛وفالحتها من أجل توفير المحاصيل الزراعية     

األشجار الدائمة الخضرة وهي تتبع العائلة الزيتونية، وهي من األشجار التـي            

   .روف المناسبةالظالعناية و تعمر طويالً وخاصة إذا توفرت لها 

 لها فائـدة     بل غذاء للسكان الر  ي     ولم تقتصر أهمية شجرة الزيتون على توف      

ة حيث أنها توفر فرص عمل للسكان، باإلضافة إلـى أن هـذه الـشجرة               كبير

يج منها زيت يعتبر من أفضل الزيوت النباتية وله فوائد غذائية وطبيـة،             ستخر

رج من  خْكلوا الزيت وادهنوا به فإنه ي     " -صلى اهللا عليه وسلم   -قال رسول اهللا    

، وهذه الشجرة من األشجار المباركة حيت ورد ذكرهـا فـي            "شجرة مباركة 

                         .﴾وطُوِر ِسيِنني والتِِّني والزيتوِن ﴿ فقد قال سبحانه و تعاليالقرآن  الكريم

صلي لشجرة الزيتـون    وتعتبر منطقة حوض البحر المتوسط الموطن األ             

وتعتبر ليبيا من دول البحـر المتوسـط        .  األخرى ومنها انتقلت إلى دول العالم    
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التي تتركز فيها أعداد هائلة من أشجار الزيتون وكانت من بين األشجار الهامة             

 الحياة في فترة مـا قبـل        رحدى المقومات األساسية الستمرا   إوكمصدر للغذاء   

ن على امتداد ساحل البحر المتوسط، وكذلك فـي          وتنتشر زراعة الزيتو   .النفط

 األهميـة بعـد     ثحيالمناطق الجبلية وتحتل شجرة الزيتون المرتبة الثانية من         

  . شجرة النخيل

 في دراستها موضوع أشـجار الزيتـون فـي شـعبية             الباحثة وتتناول

مصراتة، باعتبار أن شعبية مصراتة من المناطق الزراعية التي توجـد بهـا             

  . زيتون بأعداد كثيرة وهي من أهم الزراعات الموجودة بالمنطقةأشجار ال
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  -:مشكلة الدراسة: أوالً

 أثر العوامل الطبيعية و البـشرية علـى          تقصي  الدراسة في  تتمثل مشكلة     

إلى جانب دراسة الدور الذي يمكن      ، انتشار أشجار الزيتون في شعبية مصراتة     

في زيـادة المـساحة المزروعـة لـشجرة         أن يلعبه مستوى وعي المزارعين      

  .الزيتون و ارتفاع إنتاجية المساحة المزروعة حالياً

 لشعبية مصراتة من زيت     الذاتي االكتفاءكما تهتم الدراسة بتوضيح إمكانية          

توردة مـن   ساالعتماد على الزيوت الغذائية الم    إلى التقليل من     الزيتون وصوالً 

كانـت  أسـواء   -ز أهم المشاكل والـصعوبات    ِربتَوبهذا فإن الباحثة س   . الخارج

    . الشجرة و إمكانية التغلب عليهاذه التي تواجه ه- بشريةمطبيعية أ

   -:فرضية الدراسة: ثانياً

ـ            -1 اً ساهمت العوامل الطبيعية والبشرية في زيادة أشـجار الزيتـون كم

  . ونوعاً في منطقة الدراسة

إنتاج شـجرة   قلة  زارع و  وعي الم   قلة هناك عالقة طردية بين مستوى     -2

 . الزيتون

 .  شجرة الزيتونهاالمشاكل تواجههناك العديد من  -3
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 المشاكل التي تواجه شجرة الزيتون     أو بعض    في حالة التغلب على كل     -4

                       يمكن أن يغطـي اإلنتـاج االسـتهالك المحلـي للـشعبية بـل قـد               

ير منه إلى خارج الشعبيةصد . 

   -: الدراسةأهداف: ثالثاً

الكشف عن العوامل الطبيعية والبشرية التي أدت إلى انتشار أشـجار            -1

  . الزيتون في منطقة الدراسة

بيان مدى مساهمة شجرة الزيتون في تنمية القاعدة االقتصادية ومـدى            -2

 . القيمة الغذائية والطبية والصناعية لزيت الزيتون

ي منطقـة    في بعض معاصر الزيتون ف      المتوفرة  فرص العمل  عرض -3

 . الدراسة

تحديد أهم المشاكل التي تواجه زراعة شجرة الزيتون واقتراح بعـض            -4

 .    الحلول للتغلب عليها

 إلى توضيح كيفية االهتمام بشجرة الزيتون        أيضاً تهدف هذه الدراسة   و -5    

والعناية بها من حيث تقليمها وتـسميدها وجنـي ثمارهـا ومكافحـة آفاتهـا               

 . وأمراضها
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   -:أهمية الدراسة: رابعاً

يتم في هذه الدراسة تسليط الضوء على شعبية مـصراتة ألنهـا مـن               -1

 .المناطق التي تنتشر فيها أشجار الزيتون

 فقد تمثلت   ،بما أن هذه الدراسة هي األولى من نوعها في منطقة مصراتة            -2

  في    لبحوث مستقبلية    أمام دراساٍت  المجال    فتحت   إنها  أهميتها في

 . ية الزراعةجغراف

3- للتعرف على شـجرة الزيتـون وتوزيعهـا          هذه الدراسة محاولةً   تعد 

كـون  ي، بحيث   جغرافيٍة ٍ الجغرافي في شعبية مصراتة من وجهة نظر      

 . المنطقة بالبيانات والمعلوماتغناءإللنتائج المترتبة عليها دور في 

  : مبررات اختيار الموضوع: خامساً

زراعة الزيتون فـي شـعبية      في  صة  متخصالجغرافية  ال اتدراس ال قلة -1

 . مصراتة

حاجـة الـسكان     وشجرة الزيتون في توفير فرص العمل   زراعة   دور -2

 . غذائيةللزيت كمادة 

 مساهمة أشـجار الزيتـون فـي االقتـصاد          ى إلي معرفة مد   الحاجة -3

 ).عائدات الزيتون(المحلي
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 مسقط رأس الباحثة، وهذا يمكّنُها من الحصول        تعتبر مصراتة   -4

لمعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع دراستها بـشيء مـن         على ا 

  . اليسر والسهولة

   -:منهجية الدراسة: سادساً

 معينة بحيث تكون هذه المناهج طريقـةُ  ياتهجتعتمد كل دراسة على من    

 إكمال دراسته علـى أكمـل وجـه          له من خاللها   ى حتى يتسنّ  لكل باحثٍ  عمٍل

   -: لهذه الدراسةعةوفيما يلي سنذكر المنهجية المتبممكن 

 :المنهج الوصفي -1

    يتناول هذا المنهج وصف أصناف الزيتون في منطقة الدراسـة ووصـف            

   .الظروف الطبيعية والبشرية

 :المنهج التاريخي -2

 .    يتناول هذا المنهج نشأة وتطور شجرة الزيتون في منطقة الدراسة

 :المنهج التحليلي -3

 الميدانيـة لمعرفـة الـروابط       هذا المنهج تحليل البيانـات     يتناول    

والعالقات بين زراعة أشجار الزيتون والمتغيـرات المتعلقـة بهـا           

  . باستعمال األساليب اإلحصائية المناسبة
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   -: الدراسةحدود: سابعاً

   -:الحدود المكانية-1

تتمثل الحدود المكانية في الحدود اإلدارية لشعبية مـصراتة كمـا هـو               

  ). 2(موضح في خريطة رقم 

تقع منطقة الدراسة على ساحل البحر المتوسط عنـد النهايـة الغربيـة               

شـماالً مـع   32ْ 18َرة عرض ، عند تقاطع دائ    شرق مدينة زليتن   لخليج سرت 

.  البحـر   سطح ا على ارتفاع ستة أمتار على مستوى      شرقً 15ْ 16َخط طول   

وقوع منطقة الدراسة بـين شـعبيات ذات تجمعـات          ) 1( الخريطة رقم    انظر

   -:ية متفاوتة وهيسكان

 التي تقع إلى الغرب من منطقة الدراسة، وتبدأ حدودها الشرقية           نتزليشعبية  -أ

  . مع مصراتة بداية من نهاية الحدود اإلدارية الغربية لمؤتمر الدافنية

 شعبية سرت التي تبدأ حدودها الغربية مع مصراتة بدايـة مـن منطقـة               -ب

  . ية لمؤتمر تاورغاءالسدادة التي تمثل نهاية الحدود الشرق

  .  شعبية بني وليد التي تقع جنوب منطقة الدراسة-ج

  . *ها البحر المتوسط ومن الشمال يحد-د

  

                                           
راتة تضم منطقتي زليتن ف حيث أصبحت شعبية مص2006إن حدود منطقة الدراسة قد تغيرت سنة *

  .وبني وليد
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 نطقة الدراسةالنقطة تشير إلي م*
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  :  الحدود الزمانية-2

في تتمثل الحدود الزمانية في دراسة أشجار الزيتون في شعبية مصراتة           

  . م2005 سنة

  البحثطريقة : ثامناً

تتمثل طريقة البحث في األسلوب الذي يتبعه الباحث للحـصول علـى              

المعلومات والبيانات المتعلقة بأهداف الدراسة وتعتمـد هـذه الدراسـة علـى             

  -:األساليب التالية

   -:اعتمدت الباحثة في جمع البيانات على اآلتي:  جمع البيانات-1

   الجانب المكتبي-أ

لرسائل العلميـة والكتـب العربيـة واألجنبيـة          ا دراسةوذلك من خالل          

ذات   األمانـات  والدوريات واإلحصائيات والنشرات والتقارير التي تـصدرها      

  . العالقة بالموضوع

  : العمل الميداني-ب

ارع الزيتون فـي    ز لم عشوائية  عينة ذعن طريق أخ  يتم العمل الميداني    

 وفي مؤتمر طمينـة      مزرعة، 132شعبية مصراتة، وكانت في مؤتمر الدافنية       

أمـا فـي المـؤتمرات      .  مزرعة 48" الغيران" مزرعة، وفي رأس حديد      260

   يوليو، ذات الرمال، رأس الطوبة، شهداء الرميلة، 9قصر أحمد، (األخرى 
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الحظنا أن أشجار الزيتون تنتشر بأعـداد قليلـة         ) ، تاورغاء زاوية المحجوب 

توزيع اسـتمارة اسـتبيان فـي       مقارنة بالمؤتمرات الزراعية السابقة، وقد تم       

 نـسبة  أي ب   اسـتمارة  )220 ( االستمارات ذه ومجموع ه   الزراعية المؤتمرات

سؤاالً، كما  ) 51(وتتضمن االستمارة   ) 440(من المزارع البالغ عددها     % 50

تون في شعبية مـصراتة،     قامت الباحثة بتوزيع استمارة استبيان لمعاصر الزي      

معـصرة  (على المعاصر الـست وهـي       عة  استمارات موز ) 6(وكان عددها   

التعاونيـة الزراعيـة    صرة المحجوب، ومعصرة جمعية طمينـة       الدافنية، ومع 

  . سؤاالً) 36(وقد تضمنت االستمارة ) معصرة الغيران، والمعصرة الحديثة

  :  المقابالت الشخصية-ج

قامت الباحثة بإجراء مقابالت شخصية مع بعض المزارعين وأصحاب           

ة مصراتة، وكذلك قامت بإجراء مقابلة مع المسؤولين على         المعاصر في شعبي  

المصائد التي تصيد الحشرات في مؤتمر الدافنية وفي مزرعة السويحلي ألخذ           

  . المعلومات المتعلقة بالبحث

  ): اإلنترنت( الشبكة العالمية -د

وذلك من خالل البحث في مواقع اإلنترنت ألخذ المعلومـات واإلحـصائيات            

  . لتقارير التي تفيد الدراسةوالمقاالت وا
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   -:استخدمت الباحثة في عرضها للبيانات الطرق اآلتية :  عرض البيانات-2

  . العرض الجدولي-أ

  .  التمثيل الكارتوغرافي-ب

  .  الرسم البياني-ج

  : الدراسات السابقة: تاسعاً

لقد تم إجراء العديد من الدراسات المتعلقة بالجغرافية الزراعية سـواء           

يل منها كـان يتنـاول دراسـة      خارجها، إال أن القل    مت داخل الجماهيرية أ   كانأ

أن معظم الدراسات التي كانت تجرى حول منطقة مـصراتة          والزيتون  أشجار  

كانت تتناول مواضيع كالسكان، والتعليم والصحة، والنقل وتلوث البيئة وبالتالي          

  . راسةال توجد دراسة علمية تناولت أشجار الزيتون في منطقة الد

  : الدراسات العربية: أ

آفاق تحسين إنتاج و إنتاجيـة قطـاع        ( التي حملت عنوان      التونسية الدراسة   

تحسين اإلنتاج بالعنايـة بالغرسـات وخدمـة        ، وتناولت هذه الدراسة     )الزيتون

الحطـب،  (األرض وتسميدها وتقليم األشجار واالستفادة من مخلفـات التقلـيم    

  .)1()المرجين ، الفيتورة( عصر الزيتون ، وكذلك مخلفات) األغصان

  

                                           
 ).بدون تاريخ(الطيب جردق، آفاق تحسين إنتاج وإنتاجية قطاع الزيتون، تونس،  )1(



  14

  : الدراسات الليبية: ب

قام مجموعة من الباحثين الليبيين بإجراء دراسات في جغرافية الزراعة          

   -:ومن بين هذه الدراسات

1-    تحليل التباين المكـاني لتوزيـع األشـجار        (وان  نْالدراسة التي حملت ع

) معلي عبدالـسال  (ا الباحث   رسالة ماجستير تقدم به   ) المثمرة بمنطقة يفرن  

إلى قسم الجغرافية بجامعة السابع من أبريل وتضمنت الدراسـة أربعـة            

فصول وتناول الباحث من خاللها دراسة الظروف الطبيعية والخـصائص          

 دراسة أثر الظروف الطبيعية      أيضاًََ العامة للزراعة بمنطقة يفرن، و تناول     

رة بمنطقة الدراسة والمتمثلة فـي      في التباين المكاني لتوزيع األشجار المثم     

 أيضاً دراسة العوامـل     وتضمنتالظواهر الطبوغرافية والموارد المائية،     

   البشرية المؤثرة في التباين المكاني لتوزيـع األشـجار المثمـرة بـإقليم             

   .)1(يفرن

تـأثير  (ت عنـوان    حت) محمد نافع أسطيل  (الدراسة التي قام بها الباحث       -2

الفيتورة على معدل اإلصابة بينماتودا تعقد الجذور       مخلفات عصر الزيتون    

 . ) 2(على نبات الطماطم

                                           
لة ماجستير علي عبد السالم جراد، تحليل التباين المكاني لتوزيع األشجار المثمرة بمنطقة يفرن، رسا) 1(

 .ف2002 أبريل، 7، غير منشورة،  الزاوية

 الجذور يماتودا تعقد بنافع أسطيل، تأثير مخلفات عصر الزيتون الفيتورة على معدل اإلصابة       محمد ن ) 2 (
   ). 1996، ، جامعة الفاتحطرابلس(الة ماجستير غير منشورة، ، رسعلى  معدل نبات الطماطم
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أشـجار  مشاكل زراعـة    ( عن   )بكظافر  منيرة  (الدراسة التي قامت بها      -3

 لـى الدراسـة ع  ه  ، حيث ركزت الباحثة في هـذ      )الزيتون في الجماهيرية  

المشاكل التي تواجه زراعة أشجار الزيتون وقد قامـت بوضـع بعـض             

 أشـجار الزيتـون     لتقليم  ية الصحيحة   كيف ال هذه المشاكل من بينها   الحلول ل 

وكذلك عملية الري وكيفية مقاومة األمراض واآلفات التي تواجه شـجرة           

 . )1(ة التي يتم بها عملية جني المحصولقالزيتون والطري

االتجاهـات المكانيـة لتطـور االسـتيطان        (الدراسة التي حملت عنوان      -4

ـ  ةنطقة مـصرات  الزراعي اإليطالي في م    -1911، طـرابلس،    ة، ترهون

 قام الباحث   ) محمد حميميد محمد   (وهي  رسالة ماجستير تقدم بها     ) 1970

 ناالسـتيطا بدراسة الجذور التاريخيـة لتطـور          من خالل هذه الدراسة   

 في ليبيا ثم قام بدراسة عالقة االستيطان الزراعـي اإليطـالي            الزراعي  

 .)2(ريةبالظواهر الطبيعية والظواهر البش

العالقات المكانية (تحت عنوان  ) علي مصطفى سليم (بها الدراسة التي قام -5

تناولت هذه ) بتمويل الزراعة في منطقة مصراتةلنظم الحيازات الزراعية 

                                           
طرابلس، مركـز البحـوث     (ظافر بك ، تقرير عن مشاكل زراعة الزيتون في الجماهيرية،            منيرة) 1(

  ). ف2002عية، الزرا
د محمد، االتجاهات المكانية لتطور االستيطان الزراعي اإليطالي في منطقة مصراتة، يمحمد حميم ) 2(

األقسام "  رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب والعلوم، (ف،1970-1911ترهونة، طرابلس، 
 .  )ف1999، "األدبية، زليتن، قسم الجغرافيا
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الدراسة الزراعة في منطقة مصراتة والعالقات المكانية لنظم الحيازات 

  .)1(الزراعية والتنمية الزراعية في منطقة مصراتة

  -:المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالدراسة: عاشراً 

  : الجغرافية االقتصادية-1

سة األنشطة االقتصادية لإلنسان    ارو فرع من فروع الجغرافيا وتهتم بد      وه            

ى بدارسة موارد العـالم االقتـصادي       نَعكما أنها تُ  ، وعالقة ذلك بظروف البيئة   

      ( عن ذلك من تبادل تجارى وطرق نقـل        رتبمابين اإلنتاج واالستهالك وما يت    
2(.  

    ِِِ :ةاعالزرجغرافية  -2

  العوامل البيئية  ة       هي فرع من فروع الجغرافيا االقتصادية تهتم بدراس

  وما يترتب النباتي والحيواني، والبشرية المؤثرة في اإلنتاج الزراعي بشقّيِه

  .ذلك من إنتاج يختلف من منطقه ألخرى

  : زراعـــةال-3

  هي العناية باألرض وفالحتها أي هي الجهد المبذول إلنتاج المحاصيل

                                           
 الزراعية بتمويل الزراعة في منطقة مصراتة، تالعالقات المكانية لنظم الحيازاعلي مصطفى سليم،  )1 (
 .  )ف2005رسالة ماجستير غير منشورة، زليتن، جامعة المرقب، (

 .  20، ص)ف1988،  العربية دار النهضة:بيروت( ،2 سارة حسن، جغرافية الموارد واإلنتاج، ط ) 2 (
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  .)1(ةالنباتية وتربية الحيوان عن طريق استثمار اإلمكانات الطبيعية والبشري

  : عة المرويةاالزر-4

  بري ما يزرعه بنفسه بواسطة أيع     هي الزراعة التي يقوم فيها المزار

ضـي  اوقد ال يتمكن المزارع من ري كل هذه األر        مصدر من مصادر المياه،     

ألي سبب من األسباب، لذلك تكون األراضي التي رويـت فعـالً أقـل مـن                

 . المساحة المروية التي ذكرت للحيازة

  : الزراعة البعلية-5

         ا على  هي التي تروى بمياه األمطار، ويتوقف الجزء المزروع منها غالب

  .كمية األمطار التي سقطت

  : ات الزراعيةالعملي-6

ألرض من المحاصـيل    لهي العمليات التي يقوم بها المزارع من تنظيف         

  السابقة وحرقها، وتسويتها، وتسميدها وتهيئتها للزراعة، ومكافحة اآلفات بعد 

  .)2(نموها وعمليات جنى المحصول وتعبئته أخيراً و تسويقه

  

  

                                           
 .21، ص)ف2001دار الفكر العربي، : القاهرة( ،علي أحمد هارون، جغرافية الزراعة )1(

ف، 1979أ، مصلحة اإلحصاء والتعداد، النتائج النهائية للتعداد الزراعي العام، مصراتة، .ش. ل.ع.ج )2(
 .44ص
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  :اإلنتـــاج -7

للمـساحة الكليـة      معينة ةي سن  يقصد باإلنتاج كمية المحصول الكلية ف     

  .  معينةةالمزروعة بمحصول ما، أو ما تغله المساحة المزروعة  في سن

    :اإلنتاجية-8

ة  مقدر ي كمية المحصول الناتجة عن وحدة المساحة حيث تكون الكمية              ه

 نوعـان إمـا كليـة أو      بالطن، ووحدة المساحة مقدرة بالهكتار، وهـي        

1(جزئيا(. 

   :المعصرة-9

 .)2(هي المكان الذي تجرى بداخله كل العمليات الالزمة لعصر الزيتون

   :المزرعة العائدة للدولة-10

هي حيازة زراعية تعود ملكيتها بالكامل إلى الدولة حيت تقوم بتـشغيلها            

إنتاجها، وخيـر مثـال      الدولة في    تتصرف، و بواسطة موظفين إداريين وفنيين   

  .طقة مصراتةعلى هذا مشروع مزرعة السويحلي بمن

  : "الفالح" المزارع -11

                                           
: الجزء الثاني، بنغازي( ،1  صالح األمين األرباح، األمن الغذائي، أبعاده محدداته وسبل تحقيقه، ط)1(

 .   157-66، ص)ف1996، دار الكتب الوطنية

-12-20جمال الربيعي، أحد العاملين بمعصرة السويحلي مقابلة شخصية يوم األربعاء، بتاريخ  )2 (
 . ف2006
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أو معظم الوقت  هو الشخص المتفرغ لألعمال الزراعية طيلة الوقت

 هذا الشخص يعمل في الزارعة أم في اإلنتاج الزراعي؛ من حيث سواء أكان

شراف علـى   إلاأو   اعية أو نقل المحصول وتسويقه    المشاركة في المعدات الزر   

ال وتوجيههمالعم .  

  ):الحيازة الزراعية(ة المزرع-12 

يحيط بها من جميع     الحائز و  ا     هي مساحة األرض المتصلة والتي يستثمره     

ما شـابه    جبال أو  الجهات أراٍض أخرى تعود إلى حائزين آخرين أو طرق أو         

  .)1(ذلك

  : التنمية الزراعية- 13

هي إدارة قاعدة المـوارد الطبيعيـة وصـيانتها وتوجيـه التغيـرات             

  .)2( البشرية لألجيال القادمة تما يضمن تحقيق وإشباع الحاجاالتكنولوجية م

    :الســــوق -14

  المكان الذي تلتقي فيه قوى العرض والطلب من أجل تبادل السلع هو 

  .)3(ءوالخدمات والمقياس الذي تتحدد فيه قيم األشيا

                                           
،    زراعي العـام، بلديـة خلـيج سـرت        ع، مصلحة اإلحصاء والتعداد، نتائج التعداد ال      .أ.ش.ل.ع. ج )1(

  .15-13، ص 1978
   .   310، ص  )2004دار وائل لنشر، : نابلس( ،1ة، ط منصور حمدي، الجغرافية الزراعي) 2(
 دار الكتب الوطنية،: بنغازي(، الجزء الثالث، 1 صالح األرباح، األمن الغذائي، أبعاده ومحدداته، ط )3(

 .235، ص )ف1996
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  : التســـويق-15

     هو المحمنتجاً إالنالذي ال يكولة النهائية لجهد المنتج وهو الفالح، وص   

  وهذه الظروف تتمثل في وجود السوق.  على اإلنتاجعةً ظروفاً مشجتجدوإذا 

  .)1( المنظمة التي تضمن له تصريف إنتاجه بشكل مستمر

  : القرقابــة -16

زيت الزيتون البدائية، وهي من أقدم و أكثـر المعاصـر           هي معصرة   

ـ      في مصراتة قديما، وجاءت هذه ا      المعروفة  التـي   روذلتسمية من صـوت الب

  .)2(" ِقرِقب ِقرِقب " الرحى تتتكسر تح

  :المغارسة-17

ـ  أل أن يمنح مالك األرض أحد المزارعين حق االنتفاع بـا          يه        يرض ف

ة زمنية معينـة عنـدما      ترف، و بعد    الزيتون، أو نخيل أو لوز     غرسها بأشجار 

ة المساحة المغروسة بما عليها      تتم مقاسم  ثم،  ثماراإلتصل األشجار إلى مرحلة     

  .)3( المغارس" مالك األرض و المنتفع من أشجار بين

  
                                           

  ،1978، مجلة الفالح، العدد الثاني،السنة الثامنة عشر،طرابلس،يإدارة اإلرشاد والتعاون الزراع )1(
  .4ص 

)
2
منـشورات الجامعـة المغاربيـة،      : طـرابلس (،  1يوسف الغزال، ليبيا ملتقى المغرب والمشرق، ط       )

  .328ص ، )ف2006
  .9ف، ص2001الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، النتائج النهائية للتعداد الزراعي، طرابلس، ) 3(
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  -:األشجار في سن اإلثمار و في سن غير اإلثمار-18

  ،معينة قبل أن تبدأ بإعطاء الثمار األشجار المثمرة إلى سن  يجب أن تصل   
مرحلـة  دما تصل إلى    عن، ولكن   ثماراإلوفي هذه المرحلة تعتبر في غير سن        

، إما بسبب هـرم      كليا  اإلنتاج ثمار حتى تتوقف عن   اإلنتاج اعتبرت في سن     اإل

ثمار بصورة مؤقتة إما بـسبب      اإل، فإذا توقفت عن     سباب أخرى و أل جار أ ألشا

، ولم يتحصل منها على أي إنتاج خـالل         سباب أخرى  أل مناخية أو الالظروف  

   .)1(ي سن اإلثمارعلى أنها ف مازالت تعد  األشجارسنة التعداد فإن هذه

  

  

  

  

  

  

    

                                           
  .10 ص المصدر السابق، عداد الزراعي، الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، النتائج النهائية للت)1(
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   نيالفصل الثا
   لشجرة الزيتونالتطور التاريخي

الطبيعية الجغرافية العوامل و
أشجار  على المؤثرةوالبشرية 

  الزيتون
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التطور التاريخي لشجرة الزيتون والعوامل :الفصل الثاني
   المؤثرة على أشجار الزيتون الطبيعية والبشريةالجغرافية

   -:ولاملبحث األ 

  التطور التارخيي لشجرة الزيتون يف منطقة الدراسة 

   :يالفينيق زراعة الزيتون في العهد -1

 احتلـت  حيـث اهتمـوا بالزراعـة     و  إلى ليبيا احتلوها   نعندما وصل الفينيقيو  

المرتبة الثانية بعـد التجـارة مـن حيـث األهميـة            في ذلك الوقت    الزراعة  

روا ، وطـو  ون تحسينات على النظم الزراعية    قيوقد أدخل الفيني   . 1)(االقتصادية  

2)(لى المياه عالخزانات وذلك للسيطرة ،وقاموا بإنشاء السدود وأساليب الزراعة
 

  

وجاء الفينيقيون بعدد من األشجار المثمرة من بالدهم وزرعوها في منطقـة الدراسـة ،               

دهار المـدن   وكانت من بين هذه األشجار شجرة الزيتون التي ساهمت هذه الشجرة في از            

الليبية اقتصادياً عن طريق بيع كميات من زيت الزيتون وتصديره إلى خارج البالد عـن               

3)(طريق الموانئ الساحلية 
 .  

  

  
                                           

الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ، : مصراتة( ، 1 فيصل علي أسعد الحربي، الفينيقيون في ليبيا، ط 1 )(
   .152،ص)ف1996

  ، )ف2001دار الكتب الوطنية،: بنغازي(، 1 في ليبيا، طة عبد الحفيظ الميار، الحضارة الفينيقي 2 )(
   .165ص

مكتبة الشعب، : مصراتة ( أنديشة، التاريخ السياسي واالقتصادي للمدن الثالث في ليبيا، أحمد 3 )(
   .126-125، ص )ف1992
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  : زراعة الزيتون في العهد الروماني -2

لم يجدوا صعوبة   عندما سيطر الرومان على األراضي الزراعية في ليبيا               

ي حيث ساروا على الـنهج الـذ       ،لها، وتطوير أساليب الزراعة فيها    في استغال 

قاموا باإلكثار من زراعة الزيتون وخاصة منذ القرن الثـاني          ف اتبعه الفينيقيون 

الميالدي خصوصاً في عهد اإلمبراطور هادريان ، الذي أصدر قانوناً يـشجع            

      على زراعة الزيتون في البالد ، ويـ  تيي صاحب المزرعة ال   فَع ع فيهـا   رزتُُ

  .1)(الزيتون من الضرائبأشجار 

مدينة  في المناطق الشمالية حول وقد انتشرت زراعة أشجار الزيتون       

مصراتة التي كانت صل إلى مدينة ونطاق زراعة الزيتون حتى  امتدو لبدة

ة األولى بت وقد احتلت زراعة الزيتون المر)كيفاالي(ى في ذلك الوقت بتسم

 انتشرت العديد من .زراعة الحبوب في المرتبة الثانيةتأتي في الزراعة و

كانت  الزيت الذي يمثلفي منطقة الدراسة ، وفي ذلك الوقت الزيتون معاصر 

 كميات لقد كانتو، 2)( دعامة هامة في اقتصاد المنطقة بمثابة المعاصر  تلكهنتجت

3)( إلى إيطاليا  تُصدر الزيت هذاال بأس بها من
 .  

  

                                           
  .142-137أحمد أنديشة، مصدر سابق،  ص  1 )(
   .185عبد الحفيظ الميار، مصدر سابق، ص 2 )(
 ، 1مد البازدري، طجون رايت، تاريخ ليبيا مند أقدم العصور، تعريب عبد الحفيظ الميار، أح 3 )(
   .48، ص )ف1982منشورات الفرجاني، : طرابلس(
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  :عة الزيتون في العهد العثماني  زرا-3

اهتمت السلطات العثمانية عند احتاللها ليبيا بغـرس أشـجار الزيتـون                 

 ، صعوبة في ذلك   قَلْ ولم تَ  ،ووضعت العديد من التعليمات بشأن غرس األشجار      

تـون قبـل مجـيء األتـراك        ألن سكان المنطقة عرفوا طرق زراعـة الزي       

1)(العثمانيين
 على مـشائخ القبائـل بغـرس        لعثمانية تؤكد ، وكانت السلطات ا    

لة وهي أراضـي    مهاألراضي الم  االهتمام ب   بشأن عليهم واأكدكذلك  ، و األشجار

هذه األراضـي   كانت  وقابلة لغرس األشجار المثمرة من بينها شجرة الزيتون         

   .2)(يستخدم في رعاية الماشية 

صـحاب  وقد أصدرت مجموعة من المنـشورات بخـصوص معاقبـة أ               

 الحيوانات التي تتسبب في تلف أشجار الزيتون حيث يقوم بدفع قيمة األضرار           

، وقد تم تكليف مشائخ القبائـل بإظهـار         لصاحب المزرعة، أو يعاقب بالحبس    

ـ ، وي ة ثمار الزيتون أو غرسات الزيتـون      األشخاص الذين يقومون بسرق    عن ي

ـ  وفي كل سنة وأخر    .حراس على هذه األشجار في المنطقة      ى ية ر الـوال  ِدص

، وقد قاموا بإصدار أوامر بإعفاء المزارعين       أوامر باإلكثار من غرس األشجار    

، والعناية الكاملـة    الزيتون من دفع الضرائب بشرط أن يقوموا بغرس أشجار       

                                           
دار الكتب : بنغازي( ،1محمد أمحمد الطوير، تاريخ الزراعة في ليبيا أثناء الحكم العثماني، ط 1 )(

  .27، ص)ف1991الوطنية، 
نشورات م: طرابلس(مجموعة الوثائق العثمانية األولى، ترجمة محمد األسطى، خليفة الدويني،  2 )(

   .148– 147، ص) ف1990 ضد الغزو اإليطالي، نمركز جهاد الليبيي
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جموعـة  م) اقريطنش  (من جزيرة كريت     في كل فترة يحضرون      واوكان ،بها

وكانت السلطات   .1)(ة بهذه األشجار  العنايمن ذوي الخبرة إلى المنطقة من أجل        

  . 2)(ر زيت الزيتون إلى الخارج حيث ينقل إلى إيطاليا وفرنسادصالعثمانية تُ

  : زراعة الزيتون في العهد اإليطالي -4

كان االستيطان الزراعي اإليطالي في ليبيا مقتصراً على منطقة تقع فـي                 

رب، أو مـا يـسمى بالمنطقـة        ي الغربي وهي إقليم طرابلس الغ     الجزء الشمال 

، ويمتد هذا اإلقليم من حدود تونس إلى خليج سـرت ومـن البحـر               الزراعية

المتوسط في الشمال ثم باالتجاه نحو الجنوب أي المنطقة التي تـستقبل كحـد              

  .3)( ملم من األمطار كمعدل سنوي 150أدنى 

ة في اإلقليم     بتحقيق التنمية الزراعي   )فولبي( قام الجنرال    1911وفي سنة        

 الحجر األساس لالستيطان الزراعي اإليطالي فـي        بمثابة عملية التنمية كانت  ف

  .4)(ليبيا 

                                           
 دار المحفوظات التاريخية بطرابلس، ملف الزراعة، مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو  1 )(

   .32-29-28، ص )24(اإليطالي، قسم الوثائق والمخطوطات وثيقة رقم 
والبستنة والموارد الطبيعية األخرى لوالية طرابلس  القنصل جاغو، تقرير عن أحوال الزراعة  2 )(

، مجلة الشهيد، العدد المزدوج السابع والثامن ، ، ترجمة نادية كاجيجي) 1900-5-29(بشمال أفريقيا، 
  .343، ص1987-1986تصدر عن مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو اإليطالي، 

، ترجمة عبد القادر "طالي في ليبيا منطقة طرابلس االستيطان الزراعي اإلي"  جيري لين فاولر،  3 )(
  .21 ص،) ف1988مركز جهاد الليبيين، (، 1 ط،المحيشي

مركز دراسة : طرابلس(،  "1970-1911االستعمار اإليطالي في ليبيا "  إدريس صالح الحرير،  4 )(
   .47-46،  ص)ف1984جهاد الليبيين ضد الغزو اإليطالي، 



  28

سنة ن على األراضي الزراعية يواإليطالعندما استولى المسؤلون     

يطاليين مقابل أجرة تدفع  وضعوها تحت تصرف المزارعين اإلف1922

  . أو يدفع المشتري نصف قيمة األرض،سنوياً

مسك زمام   أ )فولبي( الذي جاء بعد الجنرال      )ونودي ب (وفي عهد الجنرال         

 ف1927 – 1926 قام بمنح قروض في سنة       ف، حيث  1925األمور من سنة    

لتحسينات الزراعية ويندرج تحتها إلـزام      اهو  هذه القروض   كان الهدف من    و

، وقـد   ون كـالزيت   المتأخر دوداألشجار ذات المر  المزارعين اإليطاليين بغرس    

 للمزارع فترة خمس سنوات ليقوم فيها بزراعة نصف مساحة المزرعة           يِطعُأ

   .1 )(بقية النصف اآلخر لألغراض األخرىك ربأشجار الزيتون وتَ

 ،ليبيـا ، الـذي كـان موجـوداً فـي          ى اإليطالي  جهاز األنت  أشرفوقد        

 في منطقة   تونت أشجار الزي  سِر، وقد غُ  اإلشراف على زراعة أشجار الزيتون    ب

وفـي  " طمينة"كريسبي  مزارع    في وكذلك" الكراريم "الدراسة في مزارع جودا   

الغرس عمال وطنيـين يعملـون      يقوم بعملية   ، و 2)(" الدافنية"جاريبالدي  مزارع  

 15-14  بـين   وكريـسبي  ع في جودا    اِرزالممساحة   تراوحتو،   3)(باألرض

األشجار عند بدايـة زراعتهـا       ، ويتم ري   هكتار 30-25هكتار، وفي الدافنية    

                                           
   .87،  المصدر السابق، ص "1970-1911االستعمار اإليطالي في ليبيا " ، إدريس صالح الحرير 1 )(
  .79-73 المصدر السابق، ص 2 )(
  .13، ص)ف1970منشورات دار مكتبة الفكر، : طرابلس(، 2الهادي أبولقمة، دراسات ليبية، ط 3 )(
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1)(طار بمياه األم  تُروى عندما تكبر و ،بالمياه الجوفية 
وقد تميزت مزارع جودا     . 

بأن المـساحة التـي     ى اإليطالي   نتها جهاز األ  يرِدي التي    جاريبالدي ،وكريسبي

 تفصل بين األشجار كانت تستغل بزراعة بالمحاصيل مثـل القمـح والـشعير            

  . 2)(وغيرها

 اهتموا بزراعة النخيل وكان اهتمام      ةيمكن القول بأن أجدادنا في مصرات     و     

اقتصادية م   االستيطاني الزراعي ألن غاياته    ماإليطاليين بالزيتون في مشروعه   

 إضافة إلى سهولة زراعة الزيتـون مقابـل زراعـة           اإليطاليلدعم االقتصاد   

ليس لهم سابق خبرة    إيطاليا تعرف بأن المستوطنين اإليطاليين      كانت  النخيل ، و  

بغرس النخيل في إيطاليا على عكس الزيتون الواسع االنتشار فـي الجنـوب             

3)(اإليطالي 
 .  

 سكان المنطقة يزرعون أشجار الزيتون بواسـطة الغـصون ،                 لقد كان 

في منطقة الدراسـة بواسـطة       شجيرات الزيتون    قاموا بغرس ن  يولكن اإليطالي 

 بموجب شروط العقـد علـى أن        كانوا مجبرين نجد أن اإليطاليين    و،  الشتالت

، ويتم معاقبة أي شخص يقطع أي شـجرة         يغرسوا أشجار الزيتون في المنطقة    

                                           
   .81 إدريس صالح الحرير، مصدر سابق، ص 1 )(
، االستيطان اإليطالي في ليبيا، ترجمة عبد القادر المحيشي ، كلوديو سيجري، الشاطئ الرابع 2 )(
   .168، ص)ف1987مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو اإليطالي، : طرابلس(
مصراتة ( محمد حميميد محمد، االتجاهات المكانية لتطور االستيطان الزراعي اإليطالي في منطقة  3)(

ة ماجستير غيـر منـشورة، كليـة اآلداب والعلـوم                   ف، رسال 1970-1911من  ) ، ترهونة، طرابلس    
   .124ف، ص1999)األقسام األدبية زليتن، قسم الجغرافيا ( 
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المـستعمرون  كـان   ، و  شجرة جديـدة   زيتون كبيرة دون أن يغرس مكانها أي      

لغرسها فـي    بتونس   صفاقسمدينة  اإليطاليون يستوردون غصون الزيتون من      

فقـد  ذلك  باإلضافة إلى   ،  كانت تأتي يابسة  ون   وجدوا أن الغص   همالمنطقة ولكن 

لك لذف غصان الزيتون التي تستعمل للغرس،    تصدير أ منعت الحكومة في تونس     

وكانت المشاتل تستورد مـن     لم يبق أمام اإليطاليين سوى االستيراد من إيطاليا         

 كانوا يستوردونها كانت تجد     التيغرسات  الن  لكو  في إيطاليا  )التوسكان(مدينة  

 وذلك بسبب جذعها الطويل والنحيف وجذورها غير الكافية         ، في النمو  صعوبة

  .1)( غرسها في المنطقة فقد تم  وبالرغم من ذلك ،ونموها البطيء

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
دار : بنغازي ( ،1جان ديبوا، االستعمار اإليطالي في ليبيا طرقه ومشاكله، ترجمة هاشم حيدر، ط 1 )(

   .99-97، ص)ف1968ليبيا للنشر والتوزيع، 
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  32

  

  : منذ بداية السبعينات زراعة الزيتون -5

 مـنح   مفقد ت  لقد زاد االهتمام بزراعة أشجار الزيتون منذ بداية السبعينات،            

ملـت  استصالح األراضي الزراعية التـي أه     تم  القروض الزراعية للفالحين و   

ـ  أِشنْأثناء فترة الحكم الملكي، وأُ   ت ديِّت العديد من المشروعات الزراعيـة، وشُ

العديد من مرافق البنية األساسية للقطاع الزراعي في شق الطـرق الزراعيـة           

توفرت في تلـك الفتـرة الـشتالت        ، و  السدود وغيرها  تمت اآلبار وُأِقي  رِفحو

ن العديد من المزارعي   مقاالمناسبة من األشجار من بينها أشجار الزيتون، حيث         

 وكـذلك مكافحـة اآلفـات       ، وتم منع قلع أشجار الزيتون      1)( عمليات التشجير ب

الزراعية من حشرات وأمراض تصيب أشجار الزيتون وأقيمت العديـد مـن            

  .)2(جالالتجارب واألبحاث في هذا الم

        

        

        

                                           
العامة لالستطالع وتعمير األراضي  الزراعية في الجماهيرية حقائق وأرقام ،  اللجنة الشعبية  1)(
  .156، ص)4 ف، ص1986: طرابلس(
 .211ف،ص1990-3-1، 38، السنة 7قرارات مؤتمر الشعبي العام، الجريدة الرسمية العدد )2(
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        ::::الثانيالثانيالثانيالثانياملبحث املبحث املبحث املبحث 

  العوامل الطبيعية

 مهم في التأثير على أشجار الزيتون، وكثيراً ما رللعوامل الطبيعية دو

وا التغلب على  التغلب على هذه العوامل، وإذا استطاععلى ونيعجز المزارع

الناتج من أشجار المادي  المردود له تكلفة أكبر منيكون بعض منها فإن ذلك س

   . المناخ، التربة والضوءوتتمثل العوامل الطبيعية في .الزيتون

   المناخ-:أوالً

      يوعلم لطبيعية المؤثرة في شجرة الزيتون، بر المناخ من العوامل اتَع

المناخ هو العلم الذي يهتم بدراسة العناصر الجوية في منطقة ما على سطح 

  .)1(األرض

يقاً بالعناصر المناخية تباطاً وثمنطقة يرتبط اري واإلنتاج الزراعي في أ  

 الثلج درجة الحرارة، األمطار، الرياح، الضوء، الرطوبة، في المتمثلة 

  . )2(والصقيع

 الجغرافيا علم جديد وهو علم المناخ الزراعي الذي  علموقد ظهر في  

د فترات حد نمو النبات، وتلك التي تُعلىيهتم بدراسة أثر العوامل المناخية 

                                           
  . 12ص، )ف1990دار الحكمة، : الموصل(صباح الراوي، السيد عدنان، أسس علم المناخ، ) 1(
  .28، ص)ف2001دار الفكر العربي، : القاهرة(، 2علي هارون، جغرافية الزراعة، ط) 2(
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نضج الثمار، خصائص ض الزراعية، مواعيد األزهار، التلقيح، عداد األرإ

  .)1(جمع المحاصيل وطرق تخزينهاالدورة الزراعية و

  : ويضم المناخ عدة عناصر أهمها

   :الحرارة-1

في نمو وإنتاج شجرة    تعتبر درجة الحرارة من بين العوامل المناخية التي تؤثر          

ـ   هـذه  مو وتتراوح درجة الحرارة المثلى لن     الزيتون،   - 18  مـابين   شجرةال

 مما سـاعد  الدرجةمقاربة لهذه وتتميز منطقة الدراسة بدرجة  حرارة       .)2(ْم20

  .على انتشار أشجار الزيتون في مساحات شاسعة

م فإن ذلك يؤدي إلى ضرر 12ْ–وإذا انخفضت درجة الحرارة عن   

بشجرة الزيتون، وتظهر أضرار انخفاض درجة الحرارة في موت القلف 

وتظهر عليه درنات  ،وتشقق القلف، )النموات الحديثة( الحديثةقواعد األفرخو

ر حساسية النخفاض درجة الحرارة،  عقد، ونجد أن األزهار والثمار أكث أو

لتحملها النخفاض درجة أصناف الزيتون فيما بينها بالنسبة وتختلف 

الزيتون إذا تم  أما درجات الحرارة العالية فهي ال تؤثر على شجرة .)3(الحرارة

                                           
علي عبدالسالم جراد، تحليل التباين المكاني لألشجار المثمرة بمنطقة يقرن، رسالة ماجستير ، غيـر         ) 1(

  . 70 ف، ص2002 إبريل، الزاوية، 7منشورة مقدمة إلى قسم الجغرافيا، كلية اآلداب، جامعة 
المكتبة : القاهرة(، 1محمود أبو عرقوب، الزيتون، إنتاج، أمراض،حشرات نيماتودا، حشائش، ط )2(

 . 67، ص)ف1998األكاديمية، 

عاطف إبراهيم، محمـد نظيـف، الفاكهـة المـستديمة الخـضرة، زراعتهـا رعايتهـا وإنتاجهـا،               )3(
  .353، ص)ف1995، منشأة المعارف: اإلسكندرية(1ط
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-45، حيث أن الشجرة تتحمل درجة الحرارة ما بين )1(إمدادها بالمياه الكافية

وفي هذه الحالة تحمي األوراق الثمار من . )2(ْ م دون ظهور أية أضرار50

 ونالحظ أن نسبة الزيت تقل في الثمار بانخفاض درجة ،تأثير أشعة الشمس

 شهر هانيبال والفاتح ة الدراسة وفي منطقفيفالحرارة، وعلى العكس من ذلك 

   .)3( نسبة الزيت في الثمارتزداد حيث ترتفع فيهما درجة الحرارة

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ي بمصراتة الجواألرصاد استناداً على بيانات محطات من عمل الباحثة:المصدر

  

                                           
 .68بوعرقوب، مصدر سابق، ص محمود أ )1(

             حسن العكيدي، الزيتون وزيت الزيتون، تكنولوجيا الزراعة والتصنيع، عمان، دار زهران للنشر         )2(
 .31ف، ص2000والتوزيع، 

 .ف2005سنة   الدراسة الميدانية للباحثة )3(
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  :  األمطار-ب

 العناصر المناخية الهامة باعتبارها عامالً مهماً في  منتعتبر األمطار  

وتتميز منطقة الدراسة بأمطار شتوية وصيف  ، )1( تحديد المحاصيل الزراعية

، وتبدأ األمطار بالسقوط في شهر التمور حتى شهر الطير وتسقط جاف

   .)2(عفهابصورة متقطعة تبعاً لمرور األعاصير الجوية ومدى قوتها وض

            -100منطقة مابين الويتــراوح المعدل السنوي لسقوط األمطار في 

 على مياه األمطار، ياًرئيس اً اعتمادها أشجار الزيتون فيوتعتمد . )3(ملم250

ارع التي تعتمد على مياه زالمف، )4(وفي المرتبة الثانية على المياه الجوفية

األمطار في الريض قلة األمطار ببعض الريات التكميلية خاصة أثناء  تعو

إذا لم تتحصل على المياه الكافية فإن ذلك شجرة الزيتون  ف،موسم نمو الثمار

  .)5(يؤدي إلى قلة النمو الخضري وقلة اإلنتاجس

خالل   التي سقطت على الشعبية بصفة عامةونالحظ أن كمية األمطار

ا ممف 2004أكثر من الكمية التي سقطت خالل السنة الماضية ف  2005سنة 

                                           
ف، 1989دار المعرفة الجامعية، : دريةاإلسكن(  جودة حسين جودة، الجغرافيا المناخية والنباتية، )1(

  .233ص

منشورات جامعة قاريونس، : بنغازي(،3 محمد المبروك المهدوي، جغرافية ليبيا البشرية، ط)2(
  .70، ص)ف1998

  .ف2006-5-29تاريخ الزيارة يوم االثنين،  محطة األرصاد بمصراتة، سجالت غير منشورة، )3(

  . الدراسة الميدانية للباحثة)4(

، علي كشيدان، تقرير عن الحالة الراهنة للشجرة الزيتون في ليبيا والحلول المقترحة للرفع محمد بدر ) 5(
 .2 ص،)بدون تاريخ(،)مركز البحوث الزراعية : طرابلس(ة اإلنتاجية لها، اءمن الكف
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فبزيادة كمية األمطار ،السنةى إلى زيادة إنتاجية أشجار الزيتون خالل هذه أد 

  .تزداد إنتاجية األشجار

 الدافنية والغيران ي الساقطة على مؤتمر أن كمية األمطارناالحظكما و

وبعكس هذا .كانت كبيرة مما ساهم في زيادة إنتاجية محصول الزيتون فيهما

بالتالي كان إنتاج حدث في مؤتمر طمينة حيث كانت كمية األمطار قليلة و

   .)1( الزيتون قليلأشجار

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  . بمصراتة استناداً على بيانات محطات األرصاد الجويمن عمل الباحثة: المصدر 

  

                                           
ميات األمطار ، إال إن الباحثة لم تحصل على أرقام محددة لكف2005 سنة الدراسة الميدانية للباحثة )1(

 .في مؤتمري الدافنية والغيران
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 خطوط تساوي المطر) 5(خريطة 
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  :  الرياح-ج

 والرياح .تعتبر الرياح أحد العوامل الطبيعية المؤثرة في أشجار الزيتون

، ولها دور مهم في عملية )1( الموازية لسطح األرضهي الحركة األفقية للهواء

ر  في تكس ذلك سيسببقوية فإن، فإذا كانت الرياح )2(تلقيح أشجار الزيتون

زهار وخاصة إذا هبت الرياح أثناء أللا تلفً واألغصان وتساقط األوراق والثمار

 الثمار وسرعة تلفها وجروح تجعد، وتؤدي كذلك إلى )3(زهارموسم اإل

ت وتقلل حركة الحشراتسبب في إعاقة كذلك ، و)4(ات في جلد الثماروتشقق

ات الرياح لحماية عمل مصدين على المزارعلهذا يجب و عملية تلقيح الثمار،

 حيثو ضعيفةمنطقة الدراسة أن سرعة الرياح في  فقد وجدنا. بساتين الزيتون

ثير ضار تأهذه الرياح لكن يولم  عقدة، 8.9 في شهر الربيع  سرعتهابلغت

  .)5(على أشجار الزيتون

  

  

  

                                           
  . 125صباح الراوي، السيد عدنان، مصدر سابق، ص) 1(
  .91 مصدر سابق، صعلي أحمد هارون،) 2(
دار عـالء   : دمـشق (،  1طه حسين الشيخ، الزيتون، زراعته، خدمته، أصنافه، تصنيعه، آفاتـه،ط         ) 3(

  . 46،ص)ف1995الدين،
  .354، مصدر سابق، صيف، محمد نظعاطف إبراهيم) 4(
 .ف2005 سنة الدراسة الميدانية للباحثة )5(
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  . استناداً على بيانات محطات األرصاد الجوي بمصراتةمن عمل الباحثة: المصدر

 : الرطوبة -د

هي نسبة بخار الماء العالق في الهواء، ولها دور مهم في حدوث 

  .)1( من سحب وتساقطالتكاتفمظاهر 

ابة الشجرة بالكثير من ؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة الجوية إلى إصيو

، وتسبب زيادة )2(ؤثر في كمية المحصول وجودتهيهذا  والحشرات وراضاألم

   .)3(الرطوبة أثناء التزهير إلى فشل عملية التلقيح مما يؤدي إلى قلة الثمار

  

                                           
  . 233جودة حسين جودة، مصدر سابق، ص) 1(
  . 345طه حسين الشيخ، مصدر سابق، ص) 2(
  . 345عاطف إبراهيم، محمد نظيف، مصدر سابق، ص) 3(
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في حين نجد أن الرطوبة المنخفضة في موسم األزهار تزيد عملية و

  .)1(العقد وتزيد المحصول

  

  

  

  

  

  

  

  

  .استناداً على بيانات محطات األرصاد الجوي بمصراتة من عمل الباحثة: مصدرال

  : التربة-2

هي الطبقة الرقيقة المفتتة من سطح األرض والتي يضرب النبات فيها      

ية التي تؤثر  العوامل الطبيع منوهي. )2(هاءجذوره ويمتص منها ماءها وغذا

ن لها أبعن األشجار األخرى جرة الزيتون وتختلف ش .في أشجار الزيتون

 نوع من التربة الجيدة الصرف بشرط أن يضاف إلى هذه القدرة على النمو في

                                           
  . 45طه حسن الشيخ، مصدر سابق، ص) 1(
  .58، ص)1988دار النهضة العربية، : بيروت(، 2اج، طسارة حسين، جغرافية الموارد واإلنت) 2(
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.  أسمدة طبيعية وكيميائية للحصول على محصول جيد ونمو شجري جيدةالترب

  .)1(ويفضل زراعة أشجار الزيتون في التربة الخفيفة أو التربة الطينية الخفيفة

. الدراسة في نطاق ترب المناطق الجافة وشبة الجافة       وتدخل تربة منطقة         

، وتوجـد   ن من المواد العضوية والنيتروجي    ضئيلة بةتميز باحتوائها على نس   تو

ة وقوامها رملي إلي    ي وتميل إلي القلو   ،بها كربونات الكالسيوم في طول قطاعها     

ـ       ىطمي رملي، وتحتوي عل     فـي   بانوذ تركيزات عالية من األمالح القابلة لل

ماء، ونشاط األحياء الدقيقة فيها بسيط إلي منعدم وقليلـة االحتفـاظ بالمـاء،              ال

نجد حيث  ومناخ البحر المتوسط له تأثير على هذه التربة في منطقة مصراتة،            

 للتربة سوى الدراسة التي قامـت بهـا         ة بدراسات تفصيلي  ظحأن المنطقة لم ت   

 والتـي غطـت     )م1980(ية سيلخوز بروم اكسبورت سـنة       يتالمؤسسة السوف 

 شماالً، وخطـي طـول      32º-30 إلي   º-32º 15المنطقة مابين خطي عرض   

45º-14º  7إليº-15º هكتار) 66200(شرقاً، ولمساحة قدرها.  

  -: في منطقة مصراتة ومناطق انتشارهاةيما يلي عرض ألصناف التربفو

1-ة التربة الجافة البنية المحمر:-  

  من منطقة % 56هكتار أي نسبة ) 36921(تغطي هذه التربة مساحة وقدرها  

                                           
مركز البحـوث  : طرابلس( منيرة ظافر بك، درنة، تقرير عن مشاكل زراعة الزيتون في الجماهيرية     ) 1(

  . 13، ص)ف2002الزراعية، 
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 الكربونات ونـسبة مـن      ؛ ويدخل في تركيب هذا النوع من التربة       )1(الدراسة،

 وتحتوي علـى    ةجبسي األمالح والجبس، وتوجد على سطوحها قشور ملحية و       

ور والحديد  فسفالك العناصر المعدنية     نسبة   ا بانخفاض تميز أيض تو. البوتاسيوم

ـ      وهي تربة ق  . والنيتروجين   األسـمدة    ىوامها رملي وطمي رملي، وتحتاج إل

  ).2 (تهاالعضوية لتقوي

  -:لى وينقسم هذا النوع من التربة إ

  .رة المتميزة القطاع التربة الجافة البنية المحم-أ

  .رة المتميزة القطاع قليالً التربة البنية المحم-ب

  .رة غير متميزة القطاع التربة الجافة البنية المحم-ج

 هذه التربة على طول الطريق الساحلي الممتد من مصراتة إلى           وتنتشر

3(ً طمينة جنوبامؤتمرا، وحتى القسم الجنوبي من الدافنية غرب(.  

  : التربة الجيرية الضحلة-2

  من% 13أي بنسبة ،  هكتار8391 مساحة قدرها  هذه التربةتغطي

                                           
)

1
التربـة فـي     تقرير عن التنمية الزراعيـة،     ، اللجنة الشعبية لالستصالح الزراعي وتعمير األرضي      )

  .1ص ، ف1980، مصراتة
حسن الجديدي، الزراعة المروية وأثرها على استنزاف المياه الجوفية في شمال غرب سهل الجفارة،               )2(

  .132ص ، ) ف1992الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن، مصراتة، ( ،1ط
3

ـ "منطقة مصراتة العالقات المكانية لنظم الحيازات الزراعية بتمويل الزراعة في" علي مصطفي سليم ) ( لة ا، رس
  .63 ص ،ف 2005 إلي قسم الجغرافيا، جامعة المرقب، زليتن، ة غير منشورة مقدمرماجستي
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ي هـذا   حتـو ي، و )1( سم 30يتجاوز    مساحة منطقة مصراتة وعمق قطاعها ال     

مـن  النوع من التربة على نسبة عالية من كربونات الكالسيوم ولكنها فقيـرة              

ا  والفسفور والمواد العضوية، ومن صفاتها أيض      نالعناصر الغذائية كالنيتروجي  

تتصلب طبقاتهـا الـسطحية      و تعيق نمو جذور النباتات   أنها منخفضة النفاذية و   

 من التربة في المناطق الجنوبية      وينتشر هذا النوع  )2( رات الجفاف فتوتتشقق في   

  ).طمينة  ، تاورغاء وقصر أحمد( الشرقية من منطقة الدراسة 

  : التربة الملحية أو ترب السبخات-3

من منطقة الدراسة، وتمتـاز     %2مساحة تقدر بحوالي    هذه التربة   تغطي         

)3(بقوامها الرملي، وبارتفاع نسبة األمالح      
راعـة   مما يجعلها غير مالئمة لز     ;

قريبـة مـن الـسطح، ومـن     المعظم المحاصيل، كما توجد بها المياه الجوفية  

  .عديمة البناء ألنها تحتوي على طبقة رقيقة من القشور الصلبةأنها خصائصها 

  ويوجد هذا النوع من التربة في جنوب شرق منطقة الدراسة عند 

                                           
،          مصدر سـابق  ، تقرير عن التنمية الزراعية   ، اللجنة الشعبية لالصطالح الزراعي و تعمير األراضي      )1(

 .2ص

، )ف1978، الـدار العربيـة للكتـاب     : القاهرة(، 1ط، الزراعة و مقوماتها في ليبيا    ، الجنديل عدنان   )2(
  . 203ص

 

،          مصدر سابق ، تقرير عن التنمية الزراعية   ، اللجنة الشعبية لالصطالح الزراعي و تعمير األراضي       )3(
 . 2ص
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  .)1(وقصر أحمد في الشرق لتتصل في الجنوب مع سبخة تاورغاء، كرزاز

  ):الرمال البحرية( التربة الرملية -4

ـ   % 31تشكل الكثبان الرملية حوالي             ، وترجـع    )2(ةمن مساحة المنطق

 اإلرسابات الهوائية التي نقلتها الرياح من خط الشاطئ نحو الداخل،           نشأتها إلى 

 غيـر بأنهـا   وتتـصف    سم   2 –0.4تراوح حجمها   يوتتكون من رمال خشنة     

وعموما    .%10  فيها عن  هشة ال تزيد نسبة الطين    ومسامية   وعالية ال  متماسكة

نفاذيتها لفهي فقيرة في المواد العضوية والمعدنية، وقليلة االحتفاظ بالمياه نتيجة           

ينتشر هـذا    و . فاألصفر الفاتح  لونها يختلف من األبيض إلي األصفر     العالية، و 

، شمال الدافنية ، زاوية المحجوب ، زريق ( النوع من التربة على طول الشاطئ     

   .)3()شمال مصراتة المدينة

تزرع فيهـا أشـجار      تحتوي منطقة الدراسة على أفضل الترب التي            و 

وهي التربة البنية المحمرة، ومن هذه المؤتمرات التي تتواجد فيها هذه           ؛الزيتون

و يكثر وجود هذه التربـة فـي القـسم          . الدافنيةو   التربة هي طمينة والغيران   

فتتركز فيها التربـة الـضحلة       طمينة أما في بقية المؤتمر     من مؤتمر الجنوبي  

                                           
   .134ص، مصدر سابق،  حسن الجديدي)1(

،          مصدر سابق ، تنمية الزراعية تقرير عن ال  ، اللجنة الشعبية لالصطالح الزراعي و تعمير األراضي      ) )2(
 .2ص

) ف1995، الهيئة القومية للبحـث العلمـي     : طرابلس (1ط، الترب الليبية ، خالد رمضان بن محمود    )3(
 .191ص
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و بالنـسبة لمـؤتمر تاورغـاء       . بشكل كبير  نمو أشجار الزيتون    فيها يقليث  ح

 من منطقة الدراسة يقـل فيهـا نمـو أشـجار        ةوقصر أحمد واألجزاء الشمالي   

  .)1(والتربة الملحية) الرمال البحرية ( التربة الرملية الزيتون بسبب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 .ف2005 سنة  الدراسة الميدانية للباحثة )1(
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  : الضوء-3

حيث من العوامل الطبيعية التي تؤثر في أشجار الزيتون، يعتبر الضوء 

التي يمكن بواسطتها تحويل ) ليالكلوروف(على عملية التمثيل الضوئي  يؤثر

ذائية األمالح والمواد الذائبة التي تمتصها الشجرة من التربة إلى عناصر غ

ة بِحالفاكهة الم أشجار وشجرة الزيتون من .)1( و شجرة الزيتونتعمل على نم

   .)2( يللضوء الذي هو أساسي في عملية التركيب الضوئ

ونظراً لما تتميز به منطقة الدراسة من سطوع شمسي قوي وخاصة في        

بالتالي ة تراكم الزيت في ثمار الزيتون و في زيادفصل الصيف ،فإن هذا يسبب

.   )3( إنتاج الزيت في المنطقةفي زيادة

                                           
  .92على أحمد هارون، مصدر سابق، ص) 1(  
بيـت الحكمـة ،     : بغداد(ختار، إنتاج الفاكهة والخضر،     مكي علوان الخفاجي، فيصل عبدالهادي الم     ) 2( 

  .133، ص)ف1989
 .ف2005 سنة  الدراسة الميدانية للباحثة)3( 
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        ::::لثلثلثلثاملبحث الثااملبحث الثااملبحث الثااملبحث الثا

  العوامل البشرية

، ونتيجة للتقدم العلمي رية أثر كبير في اإلنتاج الزراعيللعوامل البش      

 الصعوبات والحضاري والتكنولوجي استطاع اإلنسان أن يتغلب على العديد من

  ومن أشجار الزيتون وللعوامل البشرية تأثير كبير على ،والمشاكل التي تواجهه

   -:يلي العوامل ماهذه 

  -: العوامل االجتماعية-1

 عاملة كثيرة، ولكن نجد ييدأحتاج إلى ي أن زراعة مشاتل الزيتون ال  

 أن عملية جني ثمار الزيتون تتطلب توفير عدد كبير من العاملين لكي ال

  . )1(المحصول إلى الفسادمما يعرض يستغرق الجني مدة طويلة 

لعاملة مما يسبب  نالحظ ارتفاع تكلفة األيدي االدراسة منطقة وفي  

ويقدر . يؤثر على تكاليف اإلنتاج سهذاوبالتالي فإن  ،صعوبة جمع الثمار

على ) دينار2.5 (يجني ثمار الزيتون بحـوالل العماّلالمقابل الذي يطلبه 

  )3(.فسه ،ولهذا يضطر المزارع إلى جني ثمار الزيتون بن)2(  الواحدة*ةطالمر

                                           
  ، 134مكي علوان الخفاجي، فيصل عبدالهادي ، مصدر سابق ، ص) 1(
  . الدراسة الميدانية للباحثة )2(

  كيلوجرام18: المرطة  *

تنمية وتطوير زراعة وإنتاج الزيتون في الجماهيرية، لحيوانية، اللجنة الشعبية للزراعة والثروة ا  )3(
               .1ف، ص2003مجلة الفجر، 
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 عجز مزارعيها عن التي  وقد لوحظ في مؤتمر الدافنية وجود بعض المزارع 

جمع ثمار بعض أشجار الزيتون بسبب قلة األيدي العاملة في فترة جني 

  .  )1(المحصول

   - :  العوامل االقتصادية-2

عوامل من ال، ويعتبر المورد المالي عامل االقتصادي هوالمقصود بال     

من   مستلزمات الزراعة كافةر، فهو يساهم في توفيإلنتاج الزراعيالمهمة في ا

توفير المبيدات الحشرية للقضاء على ، لمحاريث الالزمة لحراثة األرضا

 توفير األسمدة الطبيعية ،اآلفات التي تواجه أشجار الزيتوناألمراض و

يب  توفير أناب، كذلك شراء األصناف الجيدة من أشجار الزيتون،والكيميائية

 توفير  وكذلكدفع أجور العاملين الذين يقومون بجني ثمار الزيتون، الري

  .)2(في المعاصرالمورد المالي لعصر الزيتون 

   - : النقل-3

 من العوامل البشرية المهمة في اإلنتاج تعتبر طرق المواصالت والنقل  

 ير في تسويق إنتاج أشجاروهي من العوامل التي لها تأثير كب .)3(الزراعي

االستهالك طرق النقل هي التي تربط بين مناطق اإلنتاج ومناطق ، فالزيتون
                                           

 . الزيارة الميدانية للباحثة )1(

 .135 سابق، صمصدرالمختار،  مكي الخفاجي، فيصل عبدالهادي )2(

 دار شموع الثقافية، :يةالزاو(، 1لجغرافيا الزراعية، طمحسن محارب، محمد سالم ضوء، مدخل إلى ا )3(
 .97، ص)ف2002
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 إلى اج إلى وسائل نقلمحصول الزيتون يحتف ،ومناطق العصر والتصنيع

دم زيت تخس تَأو لنقله إلى المصانع التينقله إلى المعاصر ل لبيعه أو األسواق

  . الزيتون في منتجاتها

حتاج إلى طرق نقل جيدة وبالتالي نجد أن النقل ونالحظ إن هذه العملية ت      

كلما كانت المسافة بين مراكز عوامل المهمة في اإلنتاج الزراعي، فمن ال

 المسافة زادت كلما، وك أقل كلما كانت كلفة النقل أقلاإلنتاج ومراكز االستهال

  .)1(يؤثر على العائد من المحصول سهذابالتالي فإن  كلفة اإلنتاج وزادت

  :لسوق ا-4

وهو المكان الذي تُباع . وهو من العوامل البشرية المؤثرة في اإلنتاج الزراعي

 سواء أكانت سواقألقل المحاصيل بعد نضجها إلى انْتُفيه المحاصيل، حيث 

 ويوجد في منطقة الدراسة العديد من األسواق والتي يباع فيها .محلية أو دولية

 سوق :زيته ومن هذه األسواق والزيتونثمار محاصيل المزارعين من 

 وأما بالنسبة للقطاع العام فيباع .الجمعة، سوق أوالد أبوشعالة، سوق الليل

جزء من محاصيل الزيتون في صالة عرض للمبيعات بمشروع مزرعة 

السويحلي أما الجزء األخر فينقل إلى مصنع الزيت ومصنع الصابون األخضر 

   .)2 (بطرابلس

                                           
 .ف2005- 12-20 مقابلة شخصية بتاريخ  مزارع في مؤتمر الدافنية،الحاج سليمان قدورة، )1(

 . الزيارة الميدانية للباحثة )2 (
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    :المبحث الرابع

  زيع الجغرافي ألشجار الزيتون في منطقة الدراسةالتو

 المـؤتمرات    العديد مـن   تتركز أشجار الزيتون في منطقة الدراسة في        

، وتقـل أعـداد      والغيران والمحجوب  طمينةدافنية  الزراعية وخاصة مؤتمر ال   

، ملية، ذات الرمـال   ، شهداء الر   يوليو 9(ار الزيتون في باقي المؤتمرات      أشج

ونالحظ أن أعـداد األشـجار      ) ، قصر أحمد  روق، تاورغاء رأس الطوبة، الز  

تتزايد كلما ابتعدنا عن مركز منطقـة الدراسـة وتقـل كلمـا اتجهنـا نحـو                 

 ف2005وقد بلغت أعداد أشجار الزيتون في منطقة الدراسة سـنة           .1)(هامركز

   .2)( شجرة 150.000حوالي 

  

  

  

  

  

  

  
                                           

  . الزيارة الميدانية للباحثة لمؤتمرات منطقة الدراسة  1 )(
  . ف 2006-3-7شعبية مصراتة، يوم االثنين، بتاريخ  اللجنة الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية ب 2 )(
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  . أعداد أشجار الزيتون في منطقة الدراسة )1(جدول 

 عدد األشجار  المؤتمرات

 60210 الدافنية

 40702 طمينة

 35395 الغيران

 4680 المحجوب

 3450  يوليو9

 2188 الزروق

 786 قصر أحمد

  1382  شهداء الرميلة
  647  رأس الطوبة

  *280  تاورغاء
           280  ذات الرمال

  .ف 2005الدراسة الميدانية للباحثة خالل سنة :المصدر  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
*
  . ف2005، بيانات غير منشورة سنة ء اللجنة الشعبية للزراعة بتا ورغا 
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 مر مصراتة المدينةالتوزيع الجغرافي ألشجار الزيتون في مؤت)ب- 8(خريطة 
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  :مساحة المزارع في منطقة الدراسة  -1

ختلف من مؤتمر إلي آخر حيث تإن مساحة المزارع في منطقة الدراسة 

 إلي اكبر المزارع مساحة كانت في مؤتمر الدافنية وهذا راجع أنتجد 

 تراوحت مابين  فترة االحتالل االيطالي حيثأثناءعملية تقسيم المزارع 

 يشتروا مزرعتين أن هكتار وعندما تمت عملية البيع فضل السكان 20-30

التالية ول اوالجد،وضمهما واقل مساحة للمزارع كانت في مؤتمر الغيران

   .توضح ذلك

  :مساحة المزارع في مؤتمر الدافنية) 2(جدول 

 مجتمع الدراسة المساحة بالهكتار 

10 5% 

20 15% 

30 68% 

40 4% 

50 8% 

   .ف2005 خالل سنة ة الدراسة الميدانية للباحث:المصدر 

  : التحليل

أما القلة ، هكتار في مؤتمر الدافنية 30 بلغت مساحتها توجد مجموعة كبيرة من المزارع

 عمليات تقسيم إلي هكتار هذا االختالف في المساحة راجع 5,40,50فبلغت مساحتها 

كما هو الحال في  عمليات بيع جزء من المزارع إليلك الميراث بين أفراد  العائلة وكذ

  . هكتار5المزارع التي بلغت مساحتها 



  58

  :مساحة المزارع في مؤتمر طمينة  )3(جدول 

 مجتمع الدراسة المساحة بالهكتار

5 15% 

10 26% 

15 50% 

20 9% 

  .ف2005الدراسة الميدانية للباحثة خالل سنة / المصدر 

  :التحليل

-5 هكتار وخصصت هذه المزارع 15-10المزارع مساحة مابين كبر كانت ا

 بقية المساحة فخصصت أما،لزراعة أشجار الزيتون   هكتار من مساحتها10

 مثل األخرىلتربية الحيوانات وبناء المساكن ولزراعة بعض الزراعات 

 هكتار وهذا 20هكتارو 5أما أقل مساحة كانت ، خضروات والشعير والبرسيمال

  .ليات البيع واإلرثراجع لعم

  :مساحة المزارع في مؤتمر الغيران) 4(جدول 

 مجتمع الدراسة المساحة بالهكتار

1 38% 

2 20% 

3 29% 

4 13% 

   .ف2005 خالل سنة الدراسة الميدانية للباحثة: المصدر 
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حيث ، هكتار4من هكتار إلي تراوحت  مساحة المزارع في مؤتمر الغيران إن

هكتار بالقرب من مركز المؤتمر نتيجة للميراث 3-1 كانت مساحة المزارع

    .هكتار 4منطقة السكت فبلغت ببعيدا عن مركز المؤتمر أما 

  :في مؤتمر الدافنية ةمساح الفئاتل ينسبالتوزيع ال)5(شكل

  

  

 

 

 

  

  

  
  . )2( من عمل الباحثة اعتماداً على بيانات الجدول رقم : المصدر 

  
  

  :طمينةات المساحة في مؤتمر التوزيع النسبي لفئ )6(شكل

  
  
  
  
  

  

   ). 3( من عمل الباحثة اعتماداً على بيانات الجدول رقم : المصدر 

8% 5%

15%

68%

4%

1-10

11-20

21-30

40-31

41-50

15%

26%

9%

50%

5-1

10-6

15-11

20-16
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  .الغيران التوزيع النسبي لفئات المساحة في مؤتمر )7(شكل

  

  

  

  

  

  

   ).4( عمل الباحثة اعتماداً على بيانات الجدول رقم : المصدر 

  :زيتون في منطقة الدراسة  بأشجار ال)المستغلة( المساحة المزروعة-2

  :المساحة المزروعة بأشجار الزيتون في مؤتمر الدافنية ) 5( دول ج

 المساحة المزروعة بالزيتون
 بالهكتار

 مجتمع الدراسة

-5 22% 

-10 24% 

-15 32% 

-20 16% 

-25 3% 

-30 3% 

  %100  المجموع
  .ف2005 خالل سنة الدراسة الميدانية للباحثة: المصدر 

  

20%

38%
13%

29%

1-

2-

3-

4-
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  :المساحة المزروعة بأشجار الزيتون في مؤتمر طمينة ) 6( ول جد

 المساحة المزروعة بالزيتون

 بالهكتار

 مجتمع الدراسة

1-3 13% 

4-6 34% 

7-9 24% 

10-12 29% 

  %100  المجموع

  .ف2005 خالل سنة الدراسة الميدانية للباحثة: المصدر 

  :مؤتمر الغيرانالمساحة المزروعة بأشجار الزيتون في  ) 7( جدول 

 المساحة المزروعة بالزيتون

 بالهكتار

 مجتمع الدراسة

0.5 29% 

1 29% 

1.5 18% 

2 16% 

2.5  -  
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3  8%  

  %100  المجموع

  . ف2005 خالل سنة الدراسة الميدانية للباحثة: المصدر 

  : في مؤتمر الدافنيةالمزروعة بأشجار الزيتون اتفئات المساحة نسب )8(شكل 

  

  

  .) 5( من عمل الباحثة اعتماداً على بيانات الجدول رقم : المصدر 

  

   )5( من عمل الباحثة اعتماداً على بيانات الجدول رقم : لمصدر ا

  :طمينة في مؤتمر نسبة فئات المساحات المزروعة بأشجار الزيتون )9( شكل

  

  

  

  

  

  .)6(من عمل الباحثة اعتمادا على بيانات الجدول رقم :المصدر

  

  

  

32%

16%

22%

24%

3%

3%5-1

10-6

15-11

20-16

25-21

30-26

13%

34%

24%

29%
3--1

6--4

9--7

12--10
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 :الغيران في مؤتمر نسبة فئات المساحات المزروعة بأشجار الزيتون )10(شكل 

    

  

  

  

  . )7( عمل الباحثة اعتماداً على بيانات الجدول رقم : المصدر 

  : عدد أشجار الزيتون في المزرعة -3

  :عدد أشجار الزيتون في مؤتمر الدافنية ) 8( جدول 

 %مجتمع الدراسة  عدد أشجار الزيتون 

0-50 6% 

-100 30% 

-150 10% 

-200 12% 

-250 10% 

-300 12% 

-350 3% 

-400 8% 

-450 3% 

-500 6% 

  %100  المجموع
  .ف2005 خالل سنة الدراسة الميدانية للباحثة: المصدر 

  

29%

29%
18%

16%

0%
8%0.5-

1-

1.5-

2-

2.5-

3-
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   :عدد أشجار الزيتون في مؤتمر طمينة ) 9 (جدول 

 %مجتمع الدراسة  عدد أشجار الزيتون 

-50 35% 

-100 29% 

-150 13% 

-200  10%  
-250  10%  
-300  2%  
-350  -  
-400  -  
-450  -  
-500  1%  

  %100  المجموع
  ف2005 خالل سنة الدراسة الميدانية للباحثة: المصدر 

  

  

  

  

  

  

  

  



  65

   :عدد أشجار الزيتون في مؤتمر الغيران ) 10( جدول 

 %مجتمع الدراسة  عدد أشجار الزيتون 

1-10 0% 

11-20 13% 

21-30 34% 

31-40  16%  

41-50  16%  

51-60  13%  

61-70  0%  

71-80  0%  

81-90  0%  

91-100  8%  

  %100  المجموع

   .ف2005 خالل سنة ةميدانية للباحثالدراسة ال: المصدر 
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  :في مؤتمر الدافنية  المنتجةعدد أشجار الزيتونل ينسبال التوزيع)11(شكل

  

  

  

  

  

  

  . )8( ى بيانات الجدول رقم من عمل الباحثة اعتماداً عل: المصدر   

  : طمينةفي مؤتمر المنتجة عدد أشجار الزيتونل ينسبال التوزيع) 12(شكل 

  

  

  

  

  

  

  
  .)9( من عمل الباحثة اعتماداً على بيانات الجدول رقم : المصدر 

  
  

30%

3%
6%

6%

8%

3%

12%

10% 12% 10%

50-1

100-51

150-101

200-151

250-201

300-251

350-301

400-351

450-401

500-451

35%

29%

13%

10%

10%

0%

0%
0%

2%
1%

50-1

100-51

150-101

200-151

250-201

300-251

350-301

400-351

450-401

500-451
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  :مؤتمر الغيرانفي  المنتجة عدد أشجار الزيتونل ينسبال التوزيع )13(شكل  

    

  

  

  

  

  . )10( مل الباحثة اعتماداً على بيانات الجدول رقم من ع: المصدر 

   :منتجة في منطقة الدراسةالغير  عدد أشجار الزيتون -4

  :منتجة في مؤتمر الدافنيةالعدد أشجار الزيتون غير ) 11(جدول 

 %مجتمع الدراسة  منتجة العدد األشجار غير 

15-0 60% 

-30 12% 

-45 10% 

-60 7% 

-75 0% 

-90 0% 

-105 11% 

  %100  المجموع
  .ف2005 خالل سنة الدراسة الميدانية للباحثة: المصدر 

  :منتجة في مؤتمر طمينةالغير عدد أشجار الزيتون  ) 12( جدول 

0%

8%

0%

0%

0%

13%

16%
16%

34%

13%

10-1

20-11

30-21

40-31

50-41

60-51

70-61

80-71

90-81

100-91
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 %مجتمع الدراسة  منتجة الغير جار عدد األش

-15 80% 

-30 15% 

-45 3% 

-60 - 

-75  -  
-90  1%  
-105  1%  

  %100  المجموع
  ف2005 خالل سنة .دراسة الميدانية للباحثةال: صدر الم

   :منتجة في مؤتمر الغيرانالعدد أشجار الزيتون غير  ) 13(جدول 

 %مجتمع الدراسة  منتجة الغير عدد األشجار 

1-5 33% 

-10 29% 

-15 22% 

-20 8% 

-25  8%  

  %100  المجموع

  .ف2005خالل سنة الدراسة الميدانية للباحثة : المصدر 
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 مـؤتمر فـي    غير المنتجة    عدد أشجار الزيتون  ل ينسبال التوزيع  )14(شكل  
   :الدافنية

 

 

  . ) 11( من عمل الباحثة اعتماداً على بيانات الجدول رقم : المصدر 

  

مـؤتمر  فـي   غير المنتجة عدد أشجار الزيتونل ينسبال التوزيع ) 15( شـكل   
  : طمينة

  
  
  
  
  

   )12( بيانات الجدول رقم من عمل الباحثة اعتماداً على : المصدر 

  

  

  

  

12%

10%

7%

0%
0%

60%

11%
15--1

30--16

45--31

60--46

75--61

90--76

105--91

%0
%0

15%

  

3%

 

%1

. 1%

80%

15--1

30--16

45--31

60--46

75--61

90--76

105--91
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مـؤتمر  فـي   غير المنتجة  عدد أشجار الزيتون  ل ينسبال التوزيع  )16( شكل  
   :لغيرانا

33%

29%

8%8%

22%

5--1

10--6

15--11

20--16

25--21

  
   
  

  

  

  

  

  

  

  

  ).13( من عمل الباحثة اعتماداً على بيانات الجدول رقم : المصدر 
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  الفصل الثالث

  العناية بهاوصف شجرة الزيتون و
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  ها والعناية بالزيتون وصف شجرة:الفصل الثالث

  صف النباتي لشجرة الزيتونالو :المبحث األول

   موسم زراعة الزيتون -1

تبدأ عملية زراعة شتالت الزيتون في منطقة الدراسة في شهر الحرث           

الشتالت إما  ة القرمة تبدأ في شهر أي النار،        بالنسبة للعقلة، أما بالنسبة لزراع    

من أمانة الزراعة بـشعبية طـرابلس، أو مـن مـشروع مزرعـة            أن تجلب   

وتباع الشتالت للمزارعين في مشتل الـسابع مـن         . قة الدراسة السويحلي بمنط 

إبريل بمنطقة الدراسة وتختار األصناف الجيدة من الزيتون لتجهيـز شـتالت            

   .)1(الزيتون، مثل صنف الشماللي، فرنتاوي، قرقاشي

وتوجد في منطقة الدراسة ثالثة أنواع من شتالت الزيتون التـي يـتم             

" األغـصان الرفيعـة   "زراعة الخلف    و   ، القرمة بيعها للمزارعين وهى العقلة   

   .بواسطة الهرمونات

  الشتلةو يقدر عادة سعر تختلف أسعار الشتالت حسب نوعية الشتلة

                                  

  وعرضها فهي       ويتم التميز بين شتالت الزيتون من حيث حجم األوراق

                                           
-7-12بتاريخ  ،يوم االثنينة شخصية مقابل ، حسن بن رابعة، مهندس في مشتل السابع من أبريل)1(

  . ف2007
 .2005الدراسة الميدانية للباحثة سنة ) 2(

ويتم بيعها عندما يصل  و نصف إلى دينارين حسب نوعها، بين دينار
 .)2(عمرها بين سنة إلى سنتين
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لشتالت ذات األوراق الكبيـرة هـي        فا  الحجم؛ أما أن تكون صغيرة أو كبيرة     

أفضل األصناف مثل الشماللي أو الغيانى ذات الحبـة الكبيـرة أيـضا، أمـا               

الشتالت ذات األوراق الصغيرة فهي أصناف ليست جيـدة وثمارهـا تكـون             

 وعند زراعة الشتالت يجب على المزارع أن يحسن اختيار الشتلة           .)1(صغيرة

اعتها حيث تُحرث األرض أوال، ثم تسمد       المناسبة ثم يقوم بتجهيز األرض لزر     

عضويا وتغرس بعدها الشتالت حيث تكون المسافة بين الشتلة واألخرى مـن            

م ويقوم المزارع بعدها بري الـشتلة بطـرق الـري المختلفـة             7×7م ،   5×5

  . )2(المذكور الحقا

  .المسافة بين أشجار الزيتون في منطقة الدراسة) 17(شكل   

  

  

  

  

  
  

  
  .ف2006-12-14 في مشروع مزرعة السويحلي بمصراتة، بتاريخ من تصوير الباحثة:المصدر

                                           
-12تاريخيوم األحد، بمقابلة شخصية   اهللا عبدالعال، مدير مشروع مزرعة السويحلي بمصراتة،فتح )1(

 .ف7-2007

 .ف2007-3-3 لمزارع مؤتمر الغيران، محلة السكت، يوم السبت، بتاريخ  الزيارة الميدانية للباحثة )2(
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 الزيتون في بعض الـدول المجـاورة         أشجار قد ظهر صنف جيد من    و

 الزيتون ال يزيد ارتفاعه عن       أشجار وهذا النوع من   – يويسمى الزيتون القزم  

)2,5( ويزـ        1250ع بكثافة تصل إلي     ر  و  شجرة شجرة للهكتار أي ما بـين ال

في بعض الدول مثل     ا زراعته تمتم، وقد    4م وبين السطر واآلخر     2األخرى  

سنوات، ويصل إنتاج الهكتار من الزيـت       7ا   حالي ايصل عمره حيث  المغرب  

) لتر3000 (من حب الزيتون تعطي بعد عصرها حوالي      ) كجم15000(حوالي

م صـنع  تعة، وقد   ، ويبدأ اإلنتاج الفعلي لهذه األشجار من السنة الراب        من الزيت 

 ساعات فقـط،    3جني الهكتار في    ب اآللة   حيث تقوم  خاصة لجني الزيتون     تآال

 جويحتاج هذا النوع من الزيتون القزمي إلى كميات كبيرة من المياه وال يحتـا             

 سـيتم    في منطقة الدراسة   ةم توفير المياه الالزم   تإلي أيدي عاملة كثيرة، وإذا      

 زراعته في بعض دول البحـر       تم ت  قد نه القادمة خاصة أ   غرسه في السنوات  

 بالمؤتمرات الزراعية السابقة    النهر الصناعي   وإذا تم ربط منظومة      ،المتوسط

.                                                     )1( بسهولةفعندها يمكن زراعة هذا النوع من الزيتونالذكر 

   -:التلقيح -2 
 ن األشجار ذاتية التلقيح واإلثمار، وتقوم الرياحتعتبر شجرة الزيتون من بي

  أن نقولويمكن .)2(واسعةفي مساحات  بحمل حبوب اللقاح الخفيفة ثم تنشرها

                                           
 .ف2007-7-12، بتاريخ فتح اهللا عبد العال، مصدر سابق )1(

 .6، مصدر سابق، ص بك درنةمنيرة ظافر  )2(



  75

 

بأن الرياح هي من العوامل الطبيعة التي تقوم بعملية التلقـيح لهـذه الـشجرة               

  .)1 (تزور األزهاروكذلك يتم التلقيح بواسطة حشرات النحل التي 

  -:رالتكاث -3

  -:يتكاثر الزيتون كما في معظم أشجار الفاكهة األخرى بطريقتين هما 

  . البذور الناتجة من تلقيح األزهارعن طريق زراعة :الطريقة األولى

ـ    عن طريق زراعة األغصان      :الطريقة الثانية   علـى   دوهذه الطريقة ال تعتم

  .)2(ةتلقيح األزهار وإنما تعتمد على أجزاء خضرية من الشجر

  :اإلكثار البذوري : أوال

ر الزيتـون فـي معظـم دول        اشجأكان لهذه الطريقة الفضل في انتشار             

 الحصول على بـذور     علىفيها   مدتَعي و ،ىالبحر المتوسط ودول العالم األخر    

  -:نتاج نسبة الزيت وتتلخص في األتيالزيتون وذلك لغرض إ

ا الزيت بفركهـا بالرمـل      ا من بقاي  ور الزيتون وتنظيف البذور جيد    ذيتم جمع ب  

وتغطيسها بمحلول الصودا الكاوية، ومن ثم غسلها بالماء عدة مـرات إلزالـة            

 الصودا الكاوية، وتختلف أصناف الزيتون فـي قابليـة بـذورها علـى              آثار

                                           
 .ف2005 سنة الدراسة الميدانية للباحثة )1(

 .113عرقوب، مصدر سابق، صومحمود أب )2(
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نبات إور الكبيرة الحجم، بينما يسهل      ذنبات الب إ أو يصعب    تفال تنب . )1(اإلنبات

ون التـي يـسهل إنباتـه هـو         صناف الزيت البذور الصغيرة الحجم، وأفضل أ    

  -:وذلك لألسباب التالية الشماللي 

  . ن البذور تكون ملساءأسهولة فصل اللحم عن البذور حيث  -1

يمكن زراعته في معظم    حيث  قشرة البذور   بسبب رقة   ارتفاع نسبة اإلنبات     -2

 .أشهر السنة

3-      تمتاز بأنها أشجار قوية النمو ويسويتم زراعـة    "التلقيم"ل عليها التطعيم    ه

 .البذور في أماكن يتم تهيئتها

  .)2(رفع نسبة الزيتتسبب  ة المحصولراغز -4

  ويـتم    الحرثأو بداية   الثمور   إلى   الفاتح ي في شهر  وريبدأ موعد زراعة البذ   

نبات بعد حوالي شهرين    ور باإل ذتبدأ الب ،    )3(لغرسلنة الماضية   اختيار بذور الس  

ن المكان الذي زرعت فيـه إلـى أكيـاس          ثم يتم نقل الشتالت م     ،من زراعتها 

 ،ة ترابية وقليل من السماد العـضوي      النايلون وتحوى هذه األكياس على خلط     

                                           
)1(.www.reefnet.gov.sy/agri/olive_manual_program.htm  . تاريخ الدخول إلى الموقع

  .ف13-11-2006
 .246ص مكي الجفاجى، سهيل عليوى، عبد الرزاق، مصدر سابق،) 2(

 (3)  F.A.O. Mission in  Tripoltania. Horticulture Section , march,1960,p 1-2.   
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وال يتم نقل الشتالت إلى األكياس إال بعد احتواء مجموعها الخـضري علـى              

  .ثالثة أزواج من األوراق على األقل

 ـ  ) التطعيم  (التلقيم  ها حسب الحاجة وتتم عملية      يتم ري لـى  رور سـنة ع   بعد م

ولكن هذه الطريقة تحتاج إلى وقت طويل إلنتـاج          .)1( بذرية التزراعتها كشت 

  .)2(الشجرة

  :عن طريق زراعة األغصانالتكاثر : ثانيا 

  ):التلقيم ( أو ) التركيب( التكاثر بواسطة التطعيم -1

الت يلجأ المزارع إلى استخدام هذه الطريقة وذلك من أجل تطعيم الـشت                  

، )3( تطعيم األشجار ذات األصناف غير الجيـدة       تجة من اإلكثار البذري، و    النا

ويتم تطعيم األشجار الهرمة التي تدهورت إنتاجيتها ويعمل هذا التطعيم علـى            

 أشـجار  من   إثماراًَََوتمتاز طريقة اإلكثار بالتطعيم بأنها أبكر        .)4(تجديد الشجرة 

  .)5(الزيتون الناتجة من اإلكثار البذري

 يتم تطعيمها تبر شجرة الزيتون من األشجار المثمرة التي يسهل تطعيمها و         وتع 

  -:بالطرق اآلتية 

                                           
 .6ك درنة، مصدر سابق ص بمنيرة ظافر )  1( 

 .ف2007-7-12 بتاريخ .، مصدر سابقفتح اهللا عبد العال)  2( 

 .77طه الشيخ حسن، مصدر سابق ص )  3( 

 .الدراسة الميدانية للباحثة)  4( 

 .حسن بن رابعة، مصدر سابق)  5( 
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تستخدم هذه الطريقة عند تطعيم غرسات أشجار الزيتـون          :  التطعيم بالعين  -أ

على  اختيار منطقة ملساء   ب ، ويتم الطيرولربيع  ا شهر   الصغيرة ويتم التطعيم في   

مـن األرض     سـنتيمتر  10-7رتفاع من    على ا  نبين عقدتي ) األصل(الشجرة  

ويجى في هذا الموضع الذي نختاره شق      را اثـم  سـنتيمتر  2,5 بطـول    عمودي  

يجر حرفية الشق العمودي مشكلين ما يشبه       فوق نها  فقياًا أ ى شقT) (  ويجـب،

  بعـد ذلـك     م نقوم ثلى الخشب تحت اللحاء دون أن يجرحه،        أن يصل الشق إ   

  . )الطعم(بوضع اللقمة 

تستخدم هذه الطريقة على األشجار الكبيرة وذلـك عنـد   :  التطعيم الحلقي    -ب

  .الربيع والطير  تغيير صنفها و يتم التطعيم في شهر

  التطعيم الحلقي لشجرة الزيتون) 18( الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  .77طه الشيخ، ص: المصدر
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ـ      عدد ها على يتم استخدام ) :القلفي(تطعيم التركيب الشقي     -ج ن  غير قليـل م

ه قلم تطعيم أو    ب في كَّر من الوسط وي   قُّشَا وي ألشجار ويتم بقطع الساق عرضي    ا

  .)1(قلمين

  يوضح التطعيم الشقي) 19(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .77 طه الشيخ، ص:المصدر

   ) :األرومات، اإلنتفاخات(التكاثر بواسطة القرمة  -2

ع الجـذع،   القرمة هي أجزاء صغيرة أو انتفاخات من الخشب تؤخذ مـن قـا            

وكـذلك نجـد أن القـرم       . وتؤخذ هذه األرومات من أشجار معروفة الصنف      

                                           
 .77طه الشيخ حسن، مصدر سابق، ص )1(
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 تـشبه   اًتعطـي أشـجار   " مـة الملقّ" األشجار المطعمـة     تالمأخوذ من انتفاخا  

  -:ويشترط عند أخذ القرمة الشروط التالية ).1(األصل

  .ل أن تكون القرمة لها جذورضفَ ي-أ

  . يجب أن تكون خالية من األمراض-ب

ـ              -ج ها يجب اإلسراع في غرسها عند قطعها مـن الـشجرة األم دون تعرض

  .للشمس والهواء خوفا من جفافها

 سم وليس أعمق من ذلك خوفا من        40-30 يجب أن يتم غرسها على عمق        -د

  .)2(تعرضها للتعفن أو تأخر نموها

 بسهولة مقاومة الشتالت للجفاف، ويعاب عليها تأخر        ةوتمتاز هذه الطريق       

الغرس الناتجة عنها باإلثمار وعدم إمكانية إنتاج أعداد كبيرة من الغرس،           نمو  

  .)3(قل اإلصابة بمرض ذبول الزيتونن إلى احتمال إضافةً

  :التكاثر بواسطة العقل-3

ا ويؤخـذ    وتستنبت وتعطـي جـذور     ذ جزء من فروع الشجرة تؤخ     ةالعقل     

ويكون طوله حـوالي     ،عيون لنمو الجذور   لها    يكون حيثب الفرع من الشجرة  

                                           
  .ف2007-7-12فتح اهللا عبد العال، مصدر سابق، بتاريخ )  1( 
  .248عبد الرزاق، مصدر سابق، ص مكي الجفاحي، سهيل عليوى، عالء ) 2(

(3)www.arab_ency.com/index.php?module=pnencyclopedia&func

=display_tem&id=160853      
  .ف2006-11-13  تاريخ الدخول إلى الموقع 
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ويتم بعدها تجهيز األرض وتسميدها و حرثها ليتم غرس العقـل            متر،ي سنت 30

ت منها، وأحيانا   ذَِخ و تصبح شجرة تشبه الشجرة األم التي أُ        ةوتنمو العقل  فيها،

ويشترط عنـد   .  الشجرة إلي تطعيم وخاصة إذا أخذت من صنف جيد         جال تحتا 

ويتم قطع العقل بواسـطة     . ض والحشرات  العقل أن تكون خالية من األمرا      ذأخ

  .)1(آلة حادة

  ):األغصان الرفيعة(فالتكاثر بواسطة الخل-4

هذا النوع من الشتالت يتم إحضاره من أمانة الزراعة بطرابلس ويـتم            

أو يباع في صالة مبيعات مزرعة السويحلي،       . بيعه في مشتل السابع من أبريل     

ات خارجيـة فـي مزرعـة        تجهيز صـوب   2007-2006ويتم حاليا في سنة     

السويحلى إلنتاج هذا النوع من الشتالت، حيث يتم تغطيس الخلف في الهرمون            

ولكن هذا النـوع مـن       .سنتيميتر11 -سنتيمتر10غصن حوالي   ويكون طول ال  

 وإلـي تكـاليف كثيـرة لـشراء الـصوبات           تحتاج إلي تجهيـزا   يالزراعة  

  .)2(وتجهيزها

  : زهار في شجرة الزيتوناإل -4

  األزهار إضافةً إلي) األزهار الخنثى( تحمل شجرة الزيتون أزهارا كاملةً      

                                           
يوم األربعاء،  مقابلة شخصية    لمشرفين على عملية التلقيم في مزرعة السويحلى،      علي أبو سلة، أحد ا    )1(

 .ف2007-7-15بتاريخ 

 .ف2007-7-12فتح اهللا عبدالعال، مصدر سابق، بتاريخ  )2(
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وعين من    ن ون فيها   كوأحيانا الشجرة الواحدة تُ   . )1( )غير كاملة (وحيدة الجنس   

   -:األزهار وهي

  ).أعضاء التذكير والتأنيث فيها مكتملة( أزهار خنثي -1

  ).اًتذكير مفقوديكون عضو التأنيث أو ال( أزهار مذكرة ومؤنثة -2

                                                                                                                                                                                                            -:كون الزهرة الخنثى في الزيتون منوتت

  .يتكون الكأس من وحدات ورقية تسمى ِسبالت  :الكأس-أ

  .يتكون التويج من وحدات تسمى البتالت:التويج-ب

يتكون المبيض من كربلتين تحتوي كل كربلـة        ) :المبيض(أعضاء التأنيث   -ج

أمـا  . على بويضتين، يخصب عادة من البويضات األربع بويضة واحدة فقـط          

الثالث األخرى فإنها تتحلل عندما تتكون مادة االندسيرم في البويضة المخصبة           

  .)2( رةذالبويضة الواحدة هي التي ستشكل الب وبالتالي فإن

كون الطلع من عدد من األسدية وكل سداة تتكون يت): الطلع(أعضاء التذكير -د

  . خيط ينتهي بمتك به حبوب اللقاحمن

في شـهر النـوار      في منطقة الدراسة   لشجرة الزيتون  وتحدث عملية اإلزهار  

  ثم تتكون الزهرة) ويتكون عنقود زهري(ورات الصغيرةنال حيث تظهر

                                           
 .27بشار جعفر، مصدر سابق، ص) 1(

 .21-20طه الشيخ حسن، مصدر سابق، ص) 2(
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  .)1( الكاملةلثمرةاثم 

  .شجرة الزيتوناإلزهار واإلثمار في ) 20( شكل 

  

  

  

  

  

  

  

www.arab_ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=displ

ay_term&id=160853 
  . ف2006-11-13تاريخ الدخول 

ت الالزمة بحيث تروى أشجار الزيتون      حتياطااإل ذوعلى المزارعين أخ  

  .زهار األشجار، أو بعد عملية الجنيإقبل 

  

  

  

  

                                           
 .ف2005 سنة الدراسة الميدانية للباحثة )1(
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   تقام على شجرة الزيتونالتيالعمليات الزراعية -:المبحث الثاني

  ) :الخرط) (القطاف(الجني  -1

خر عملية يقوم بها المـزارع فـي مزرعتـه،          آعملية جني ثمار الزيتون هي      

 العمليات المهمة التي لها تأثير كبير علي حيـاة          وتعتبر عملية جني الثمار من    

 كبيرة من العمال لجنـي      اًعدادأالشجرة ونموها وإنتاجها وتتطلب عملية الجني       

، وذلـك   %60بنـسبة   المناسب لجني الثمار عنـدما تنـضج        الموعد  و.الثمار

للحصول على أكبر كمية من الزيتون، والبد على المـزارع أن يتريـث فـي               

  .)1(ى موعد النضج التامعملية الجني حت

  -:موعد جنى ثمار الزيتون

  ول فصل الشتاء  ل قبل ح  ار الزيتون في شهر التمور والحرث     يتم جنى ثم        

 حجمهـا الطبيعـي     قد وصلت إلى   )للتخليل( ثمار الزيتون األخضر   حيث تكون 

  . وقبل أن تبدأ في مرحلة التلونرفويكون لونها أخضر مص

 ، عندما تصل إلـي درجـة التلـوين        يهالسوداء فيتم جن  مار الزيتون ا  ثأما       

  وتستغرق عملية الجنـي    .ويجب عدم التأخير في قطافها قبل حلول برد الشتاء        

 أشـهر إذا كـان   3 إلي يوم إذا كان المحصول قليال15ًمن  في منطقة الدراسة    

 صاحب المزرعة هو وأسرته   ما  إوالذي يقوم بعملية الجني      ،اًالمحصول غزير 

                                           
 .ف2005 سنة الدراسة الميدانية للباحثة )1(
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 ويقدر أجر العامل على المرطة الواحدة مـن الزيتـون فـي           .لة أجنبية اعمأو  

 المنطقة يجدون أسـعار  يع وأغلب مزار.  دينار2,50-1,25عملية الجني من  

 عملية الجني مـن  تعتبر، وبالتالي هذا يؤثر على تكاليف اإلنتاج، والجني غاليةً 

ة  إلي أيد عامل   اهاحتياجبسبب صعوبتها و    المنطقة يالمشاكل التي تواجه مزارع   

   .ةكثير

  :وهىتوجد عدة طرق لعملية جني ثمار الزيتون  -:طرق جني ثمار الزيتون

  : الجني بالعصـاةقيرط-ا

 ائعة في منطقة الدراسة، ولكـن بـدأ       كانت هذه الطريقة من الطرق الش     

لها من أضرار وأثـر سـيئ         وذلك لما  في االبتعاد عن استخدامها   المزارعون  

ـ        تحيث  على الشجرة،    ي الـسنة   قضي على نمو الشجرة التي ستحمل ثمارها ف

 الجروح والكسور واإلصابة باألمراض وكذلك      ىإلض األشجار   رعالقادمة، وتُ 

رات عديدة تزيد    حدوث تخم  ى تجريح الثمار وبالتالي إل    ىتؤدي هذه الطريقة إل   

  .من حموضة الزيت المستخلص من الثمار

  عصا طويلة تُضرب بها األغصان     وتتلخص هذه الطريقة في استخدام 

   التي توضع تحتفاش للثمار حتى تسقط على األرض أو على الشر الحاملة

  .)1(األشجار لتسقط عليها الثمار

                                           
 .ف2005 سنة الدراسة الميدانية للباحثة )1(
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   :)القطف أو الخرط باليد(الطريقة اليدوية-ب

 يفضلتعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق المتبعة في منطقة الدراسة و          

لطريقة بدال من طريقة الجني بالعصا، ولكـن         المنطقة استخدام هذه ا    ومزارع

    حتاج إلي قوة عمل كبيرة، وإلي جهـد ونفقـات          تا و من سلبياتها أنها بطيئة جد

ن أو أكثر من العمـل      يلَن عامِ مكّكبيرة، ويتم استعمال الساللم المزدوجة التي تُ      

 في أسفل الشجرة شراشف لتسقط عليها الثمار،أويتم استخدام براميـل           عوتوض

  .)1(ال لجنى الثمار عم8رة ليركب عليها كبي

  :اشاتطريقة الجني باستخدام الكم-ج

حيث يـتم فيهـا      المنطقة   يكانت هذه الطريقة تستخدم من قبل مزارع      

 ا  من عملية الخرط،     الً بد اربالستكية لقطف الثم  اشات  استخدام كملمـا   ونظـر 

المـزارعين  مر فـإن   مار الزيتون من تلف و خدش و تخ       ثه هذه الطريقة ب   قُِحلْتُ

  .)2(االبتعاد عن استعمالها لما لها من عيوب كثيرةا ولفض

  :طريقة هز الشجرة -د

  كانت و،  تستخدم هذه الطريقة عند نضج الثمار حيث يكون لونها أسود    

  شراشف الطريقة تستخدم في السابق، حيث يقوم فيها المزارعون بوضع هذه

  ثمار سقوط معظم ات مما يسبب فيعدة مر تحت الشجرة ثم يقومون بهزها

                                           
 .ف2006- 11- 22الزيارة الميدانية للباحثة لبعض المزارع في مؤتمر الدافنية، يوم األربعاء، بتاريخ  )1(
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  الشجرة على هذه الشراشف وما يبقى من الثمار على الشجرة يتم قطفه
  .)3(باأليدي

ويـتم  وبعد االنتهاء من عملية الجني يتم جمع الثمار الساقطة على الـشراشف       

تنظيف الزيتون من األوساخ واألوراق ثم توضع ثمار الزيتون في أكياس ليتم            

وتعطـى الـشجرة     .صرة أو تنقل إلي السوق لبيع ثمار الزيتون       نقلها إلي المع  

 مرطات من الزيتون، أما إذا كان المحصول        4 مرطات إلي    3الواحدة حوالي   

 ونظراً لما تسببه هـذه      .)1( مرطة 1,5-1قليالً فإنا الشجرة الواحدة تعطى من       

ـ             ي الطريقة من ضرر وتكسر لألغصان الكبيرة مما يؤثر على إنتاج الشجرة ف

  .السنة القادمة، فلهذا ابتعد المزارعون عن استخدام هذه الطريقة

   :التقليم  -2

أو  الخضري ى على الجزء  رجعرف التقليم بأنه مجموعة من العمليات التي تُ       ي

الـصحيح   هيكل الشجرة بهدف المحافظة على التوازن الصحيح بـين النمـو          

  .)2(رةثم وإنتاج الريالخض

  

                                           
ف، الساعة 2006-11-3 عائشة الزروق، مزارعة في مؤتمر طمينة، مقابلة شخصية يوم الجمعة، بتاريخ )2 (

  . عصرا6:15ً
 .المصدر السابق) 3(

  .ف2006-12-14الزيارة الميدانية للباحثة لمزارع مؤتمر طمينة بتاريخ  )1(
 www.pacu.org.ps/arabic/irshad2.htm . ف2005-2-17تاريخ الدخول إلى الموقع .)2(
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  :أهداف التقليم 

  .ماح بدخول أشعة الشمس والهواء من خالل التخفيف من كثافة األغصانالس-

  .الحد من نمو األمراض الفطرية والحشرات، وخاصة ذبابة الزيتون -

 

  )1(.إزالة األغصان اليابسة والضعيفة والمصابة بالحشرات-

  .تقليل من ارتفاع األشجار ال تسهيل عملية الجني ب-

  . تنظيم إنتاج الشجرة -

  .)2(ا من قلعهيد نشاط النمو في األشجار الكبيرة بدالً تجد-

  متى يتم إجراء عملية التقليم؟

تجرى عملية التقليم في فصل الشتاء، وخاصة عندما تكون الشجرة فـي            

،  )4(تم عملية التقليم بعد عملية جني ثمار الزيتون مباشـرة         تو،)3( حالة السكون 

   .)5(وتبدأ من شهر الحرث حتى شهر الربيع

  : في عملية التقليم ةألدوات الالزما

  .   منشار يدوي صغير لقطع األفرع الصغيرة -

                                           
 .ف2006-5-24بتاريخ يوم األربعاء، مقابلة شخصية  ، مزارع في مؤتمر الغيران،ى منصورعل  )1(

  .35 علي نصوح، شجرة الزيتون تاريخها زراعتها، أمراضها صناعتها، الجزء األول ، ص)2(

  .30ف، ص1990، 1 عاشور العجيلي، تقليم الحمضيات ووقاية األشجار المثمرة ، مجلة الفالح، العدد)3(

 .69ص ،1990، 1صائح إلى مزارعي محاصيل الفاكهة، مجلة الفالح، العددجب، ن محمد علي ر)4(

/ 13، يومي الجمعة والسبت، بتاريخ      ، الغيران، طمينة  ة للباحثة لمزارع مؤتمر الدافنية    الزيارة الميداني  )5(
 .ف14-1-2006
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  . منشار يدوي كبير لقطع األفرع الغليظة -

  .لي لقطع الفروع الرئيسة آ منشار -

  . مقص يدوي لقطع األغصان المصابة-

  . شمع أو قطران سائل لتغطية أماكن القطع -

  .  ساللم مزدوجة -

بعملية تقليم أشجار الزيتون بأنفـسهم      ن  والمزارعاسة ال يقوم    في منطقة الدر   

 فـي بـالتجول   حيث يقوم العمال    ال من الجمهورية التونسية     عم يقوم بها    وإنما

ر أجـر   ن بعملية التقليم، ويقد   و طمينة ويقوم  رع مؤتمر الدافنية والغيران و    مزا

نـا تحتـاج    دينـار وأحيا  3.5-2.5العامل على تقليم شجرة واحدة بحوالي من        

  .  عمال لعملية التقليم5 -3 حوالي المزرعة إلى

وهذا بالتأكيد يسبب الـضرر     فال يتم تقليم األشجار فيها      مؤتمرات  ال ةقيأما في ب  

  .)1(راشجلهذه األ

توجد عدة أنواع للتقليم يتم استخدامها في تقليم شجرة الزيتون          -:ليم  قأنواع الت 

  -:الدراسة وهي في منطقة

   :)تقليم التربية(رة تربية الشج -1

  األولى      يجب على المزارعين التقليل بقدر اإلمكان من التقليم في السنوات

                                           
-1-15/16واالثنين، بتاريخ  لمؤتمرات منطقة الدراسة يومي األحد الزيارة الميدانية للباحثة )1(

 .ف2006
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كون التقليم بعد الـسنة الثالثـة مـن عمـر           يوذلك لتبكير من إنتاج الشجرة، و     

 ويهدف هذا التقليم إلي تكوين المجموع الخضري للـشجرة وكـذلك            ،الشجرة

 4-3صول على هيكل متين مؤلـف مـن         ري لها، والح  ذتكوين المجموع الج  

ع الشجرة، ويمكن ترك فـروع زائـدة      ذفروع موزعين بشكل متوازن حول ج     

  .)1(م بإزالة فرع واحد كل سنةوانتظارها حتى تثمر ثم يقوم المقلّ

   :)ثماريإلا(-:التقليم اإلنتاجي  -2

يتم استخدام هذا النوع من التقليم عندما تبـدأ الـشجرة فـي اإلثمـار،               

هو تحسين كمية اإلنتـاج ونوعيتـه، وكـذلك         )2(ض من التقليم اإلثماري   والغر

 ثمارهـا علـى     وحيث أن شجرة الزيتون تحمـل     . التقليل من ظاهرة المعاومة   

ا واألغـصان و    ن األفرع الحديثة ال تحمـل ثمـار       فإاألفرع التي عمرها سنة     

ك ألنه تـم    ال تثمر إال في السنة التي بعدها، وذل        األفرع التي أثمرت هذه السنة    

نت أفرع حديثةتقليمها وكو.  

 ذلك ألن األشجار التي ال يتم       وعلى المزارعين االهتمام بهذه الشجرة وتقليمها،     

االعتناء بها تنعدم مقدرتها على إنتاج نموات حديثة في سنين الحمـل            و تقليمها

 . غزيـرٍ  ا للحصول على محـصولٍ     أيضا تطبيق التقليم اإلثماري سنوي     موعليه

                                           
 www.pacu.org.ps/arabic/irshad2.htm.ف 2005-2-17 تاريخ الدخول إلى الموقع )1(

     .94محمود أبو عرقوب، مصدر سابق،  ص ) 2(
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لة وجود بعض الصعوبات أو المشاكل التي تواجه أصحاب المـزارع           وفي حا 

  .)1(فعليهم تقليم الشجرة مرة واحد كل سنتين

يجب عليـه   التي  ومن األخطاء التي يقع فيها المقلم في التقليم اإلثماري و              

  -:تفاديها هي

  .اً في السنوات المقبلةة ألنها سوف تحمل ثمار إزالة كافة األغصان المتدلي-أ

  .جديدة تحمل مكان األغصان القديمة الفشل في تكوين أغصان -ب

  . ترك نتوءات خشبية عند منطقة القطع -ج

  .)2( ترك فجوات كبيرة في الشجرة-د

  .التقليم اإلثماري )  21(الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ف2006-12-14بتاريخ  في مزرعة السويحلي بمصراتة، من تصوير الباحثة: المصدر

                                           
    .102طه الشيخ ، مصدر سابق، ص ) 1(

)2(.www.reefnet.gov.sy/agri/olive_manual_program.htm   
   . ف2006-11-13تاريخ  الدخول إلى الموقع 

 .    
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  -:تجديدي التقليم ال-3

يتم استخدام هذا النوع من التقليم على األشجار التي ضعفت إنتاجيتهـا            

وتسميد وري تعطي نتيجة أو تحسن في       ة  ولم تعد العمليات الزراعية من حراث     

  .جار الكبيرة أو المصابة باألمراضإنتاجها، وكذلك على األش

  -:وينقسم التقليم التجديدي إلى نوعين 

  . إعادة الشباب) بيتشبي(يم تجديدي تقل. 1

  .التجديدي الجزئي أو الكلي للشجرةالتقليم . 2

  : التقليم التجديدي التشبيبي -:أوال

يجرى هذا النوع من التقليم عادة على أغصان أصابها الضعف وبصفة عامـة             

وذلك بإزالة ثلث إلـى     .  سنوات 8-5على كل األغصان التي يتجاوز عمرها       

 الشجرة، وكذلك   منلتقليم إزالة الخشب القديم     ويتم أثناء عملية ا   . نصف طولها 

   وبعد عملية التقلـيم      .)1( أكثر من جذع واحد     من نةالجذوع في األشجار المكو

    يقوم المزارع بتسميد التربة عضوي لتقويـة   تسفاوا بسماد اليوريا والف   ا ومعدني ،

  .)2(الشجرة

  

                                           
   .10-9افر بك درنة، مصدر سابق، ص منيرة ظ) 1(

، ف 2007-6-16 بتاريخ    يوم السبت،  ةمؤتمر الدافنية، مقابلة شخصي    مزارعة في    يمة حمودة، فطأ) 2(
    . عصرا5:47ً



  93

  . التقليم التجديدي الجزئي أو الكلي للشجرة -:ثانيا 

ه اؤا ويـتم إجـر    ا أو كلي  النوع من التقليم يستخدم بقطع جذع الشجرة جزئي       هذا  

على الجذوع التي أصابها التسوس، وكذلك األشجار الكبيـرة التـي أصـابها             

   .)1(الضعف في إنتاجيتها 

م تقريبا فوق الطعم في حالة      1وفي عملية التقليم يتم قطع األشجار على ارتفاع         

  .األشجار المطعمة

 كون موزعـةً  تسنة القادمة من التقليم يتم اختيار النموات الحديثة بحيث          وفي ال 

ات األخرى، وهكذا يـتم بنـاء        بقية النمو  ل وال تزا  على الشجرة بشكل متوازٍ   

2(ت عليهاكَِرات التي تُهيكل الشجرة من النمو(.  

   عند سطح أما في حالة األشجار غير المطعمة يتم قطع جذع الشجرة     

ات من النمو ) 10-5(ى من عملية التقليم يتم االحتفاظ       وفي السنة األول   .التربة

ات األخرى، أما في السنة الثانية فيتم االحتفـاظ         قطع بقية النمو   يتم   الحديثة، و 

 8-5(ات  بأقوى النمو (ـ ات، وفي السنة الرابعة والخامسة تُ     نمو جعمليـة   ىر 

ملية التخفيف األخيـرة،     فروع فقط وهي ع    3بتخفيف أخرى، ويتم االحتفاظ     

                                           
   .10-9ك درنة، مصدر سابق، ص ة ظافر بمنير) 1(

)2(www.reefnet.gov.sy/agri/olive_manual_program.htm.   
     .ف2006-11-13 تاريخ الدخول إلى الموقع بتاريخ 
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يمتاز التقليم التجديدي بأنه يمكن      .)1(وفي السنة السادسة تظهر أول عملية إنتاج      

اللجوء إلى التطعيم بأصناف جديدة تعطي كمية ونوعية زيـت أفـضل مـن              

  .)2(لاألصناف الموجودة أو إدخال أصناف زيتون مائدة للتخلي

  .لشجرة الزيتون) الكلي والجزئي(التقليم التجديدي ) 22(الشكل

  

  

  

  

  

  

  
  .ف2007-8-15 بتاريخ طمينة مؤتمر  في من تصوير الباحثة: المصدر

  
  
  
  
  
  

                                           
)1(.www.arab-ency.com/index.php? module=pnEncyclopedia  

&func=display_term&id=160853        
     .ف2006-11-13تاريخ الدخول إلى الموقع بتاريخ 

 . علي أبو سلة، مصدر سابق)2 (



  95

  مراحل تقليم األشجار المتأتية من القرم) 23(شكل ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  .ف2007-7-12، زيارة ميدانية بتاريخ مشروع مزرعة السويحلي: المصدر
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  .ليم األشجار المتأتية من العقلمراحل تق) 24(الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ف2007-7-12ي، زيارة ميدانية بتاريخ مشروع مزرعة السويحل: المصدر
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  :) السقي(الري  -3

نقص في مياه الري أكثر من أشجار الفاكهـة          ال تتحمل أشجار الزيتون  

يغطـي سـطحها    ا لتحور األوراق، فهي صغيرة الحجـم         وذلك نظر  ،األخرى

ومغطاة بشعيرات على الـسطح   (Cuticle) العلوي طبقة واقية من الكيوتيكل

توفير كميات إضافية من    ولكن على المزارع     .)1(السفلي مما يقلل من فقد الماء     

شجرة الزيتون وخاصة بعد فصل الشتاء وقبل ظهور البراعم الزهرية،          المياه ل 

  .وأيضا بعد ظهور الثمار

 شجرة الزيتون يساعد على النمو الخـضري الجيـد          ن االهتمام بري  إ

ويساعد أيضا على زيادة المحصول وتحسين صفات الثمار، ولكـن إذا زادت            

 فـي النمـو     طسبب في اإلفـرا   تن ذلك ي  لية الري أكثر من الحد المعقول فإ      عم

وإذا كانت عمليـة  . الخضري للشجرة وكذلك تقل كمية الزيت في حب الزيتون  

من الزيت،   ات المرطة الواحد من الزيتون تعطي أربعة لتر       نإ منتظمة ف  الري               

ى قلـة نـسبة    يؤدي إل ذلكنإ ف جداًٍة كثير بكمياٍت شجرة الزيتون  تم ري  وإذا  

  .)2( لتر زيت فقط2-1.5 تعطي المرطة الواحدة الزيت في الثمار حيث

  

  
                                           

  .380يف، مصدر سابق، ص د نظ محمعاطف إبراهيم،) 1(

 . أفطيمة حمودة، مصدر سابق ) 2(
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  االستهالك المائي اليومي ألشجار الزيتون) 14(الجدول

مر الع / :89999م             شجرة /كمية المياه بالتر

أي النار   بالسنة

  والنوار

من الطير   الربيع

  إلي الفاتح

الحرث   التمور

  والكانون

1  10  20  30  20  10  
2  20  30  40  30  20  
3  25  40  50  40  25  
4  30  50  60  50  30  
5  35  60  70  60  35  
6  40  70  80  70  40  

  50  80  100  80  50  6أكثر من 

 نشرة صادرة عن  وإنتاج الزيتون، التقنيات الحديثة في زراعة،إكرام ابوشنب،محمد السيد: المصدر

  .11ص ،  ف2002، جمهورية مصر العربيةاإلدارة العامة للثقافة الزراعية، 

 على مياه تعتمد أشجار الزيتون في منطقة الدراسة بالدرجة األولى    

  من وى بها شجرة الزيتون في السنة األولىأما المياه الجوفيةَ فتُر األمطار،

 المزروعات التي   فقط، وتصل المياه الجوفية إلى الشجرة عندما يتم ري        عمرها  

ارعي مؤتمر الدافنية و طمينـة      زمن م % 92بجوار أشجار الزيتون، وحوالي     

والغيران يقومون بزراعة الخضروات والمحاصيل الحقليـة بجـوار أشـجار           

ضعف التربة، وكذلك يؤدي إلى     لزراعة بجوار الشجرة يسبب      ا لكنو. الزيتون
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 الزيتـون   ارشجأزيادة انتشار األمراض، ويلجأ المزارع إلى الزراعة بجوار         

  .)1( الزيتون تغطي مساحة كبيرة من المزرعةارشجأوذلك الن 

     البينيةالزراعة )  25(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ف2006-1-12 بتاريخ  قرب مدرسة الشورى،من تصوير الباحثة في مؤتمر الغيران: المصدر

  :طرق الري

  :بواسطة األحواض " السقي"الري -أ

ثـر  أشجار الزيتون الـصغيرة والحديثـة إ      تستعمل هذه الطريقة لسقي     

وتتطلب هذه الطريقة تحضير حوض يحيط بجذع الشجرة ليصب فيه          . زراعتها

                                           
  .ف2005 سنة الدراسة الميدانية للباحثة)  1( 
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اسـطة الجـرار أو     هـا بو   بواسطة أنبوب، أو يتم ري     ةالمزارع المياه المجلوب  

  .)1(بواسطة الصهاريج
  

  :الري بطريقة التنقيط -ب

 وهي من   ،ثر غرسها تم استعمالها لسقي شجرة الزيتون إ     وهذه الطريقة ي  

الطرق الجيدة لري الشجرة حيث تستفيد الشجرة من المياه القليلة التي تمتصها            

ثـر وال   متر أو أك0.5األرض على عمق في  التربة ببطء بواسطة أنابيب تمتد      

  .ع الشجرةوتظهر األنابيب على السطح إال بقرب جذ

         :الري بطريقة الرش -ج

وفـي كـل     ، الـبعض  عن أنابيب معدنية متصلة مع بعضها      هي عبارة         

وهذه الطريقة تساعد على سقي     ، أنبوب معدني يوجد فتحة صغيرة لرش الماء      

تقوم بسقي األراضي غير     ومن مميزاتها أيضاً أنها      . من األرض  مسافات كبيرة 

ولكن تحتاج هذه الطريقة إلى تكاليف مالية من أجل شـراء وسـائل    ، ستويةمال

  .)1( االقتصاد في كمية المياهعلىوتساعد هذه الطريقة ، الرش

  

  

  
                                           

 .ف2005ة  سنللباحثة يةالدراسة الميدان) 1(

 .ف2005 سنة الدراسة الميدانية للباحثة )1(
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  : بمنطقة الدراسة الريمياهمصادر 

   المياه الجوفيةحقول

  : الفالجةأبارحقل -1

 كـم عـن مركـز       18، ويبعد حوالي    قع هذا الحقل في غرب منطقة الدراسة      ي

 تراوحت بين   اآلباروالمسافة بين   .  بئر في هذا الحقل    24وقد تم حفر    . المدينة

   .)1( كيلومترإلينصف كيلومتر 

  :حقل أبار السكت-2

وبلغـت  كم،2 حوالي   هعن ويبعد ،    الشرق من الحقل السابق    إليهذا الحقل   يقع   

  .)2( بئر23 فيه حوالي اآلبارعدد 

  :ار طمينةحقل أب-3

ويـضم حـوالي        جنوب شرق منطقة الدراسـة     كم15 علي بعد  يقع هذا الحقل  

23ابئر.  

  : حقل أبار زاوية المحجوب-4

                                           
  مصراتةشعبيةبالهيئة العامة للمياه والصرف الصحي بشعبية مصراتة، تقرير عن الموارد المائية  )1(

 .1ف، ص2006 لسنة

 
 .128ص،مصدر سابق،جمال الدين عيبلو )2(

، ولكن بعض مـن  ةالشعبية بالمياه الالزم  وكان الغرض من هذه اآلبار تزويد       

لحفر العـشوائي   وذلك بسبب عدم حماية هذه الحقول من ا        ;هذه اآلبار قد جفّ   

  .)3(من قبل المواطنين
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وقـد  ، آبـار ) 7(ويبلغ عدد آباره  ، منطقة الدراسة  يقع إلي الشمال الغربي من    

) 2(ولم يبقي إال عـدد      .توقفت هذه اآلبار عن العمل نتيجة لتردي نوعية المياه        

  .)1(ي حالة استخدامبئر ف

  : حقل أبار القوشي-5

 جنوب منطقة الدراسـة ويـستخدم فـي         كم15حوالي علي بعد  يقع هذا الحقل  

 الزيتون الموجودة   أشجاروجزء من مياهه تستخدم في ري       ،)2(األغراض الطبية 

  .)3(في مزرعة الفوار

  :كرزاز حقل أبار -6

وقد أقيمت هذه   ، كرزاز  شرقي محطة معالجة مياه    كم7 علي بعد  تقع هذه اآلبار  

ـ         .المحطة لمعالجة هذه المياه     ةومن تم ضخها إلي خزانات مياه طمينـة لمعالج

  .)4( طمينةمياهفي حقل نسبة األمالح الموجودة 

  :عبدالرؤوف حقل أبار -7

وكانـت ميـاه هـذا البئـر ذو إنتاجيـة           ،قع في جنوب غرب منطقة الدراسة     ي

  . تقلصت إنتاجيته1995ولكن منذ سنة ،عالية
                                           

  مصراتةشعبيةبن الموارد المائية الهيئة العامة للمياه والصرف الصحي بشعبية مصراتة، تقرير ع )1(
 .3ف، ص2006 لسنة

 
 .138ص،مصدر سابق،جمال الدين عيبلو ) )2(

 .ف2006-1-6الزيارة الميدانية لمزرعة الفوار بتاريخ )3(

-9-3بتاريخ،مقابلة شخصية،مهندس في الهيئة العامة للمياه والصرف الصحي،رمضان الكالوش )4(
  .ف2007
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  :تاورغاء حقل أبار -8

 دوقد تم استبعا  ،آبار) 8(وبلغت عدد آباره  ، قع في جنوب غرب منطقة الدراسة     ي

علي مـؤتمر   ويتم تجميع المياه    . فقط )6(وأصبحت عددها   .بئرين ألسباب فنية  

 المياه يصل إلي السكت بعد قطعها مسافة تقـدر بحـوالي            نتاورغاء وجزء م  

    .)1()كم42(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .سابقمصدر ،رمضان الكالوش )1(
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  :التسميد -4

حتوي تركيبها على عنصر غذائي     يالتسميد هو إضافة مادة إلى التربة               

 و تعتبر عملية تسميد التربة من العمليات الزراعية التي يقوم بهـا             .)1(رأو أكث 

  .المزارع لتقوية التربة

وشجرة الزيتون مثلها مثل األشجار األخرى تحتاج إلـى الكثيـر مـن             

صر الغذائية لنموها وإثمارها وخاصـة التـسميد بـالنيتروجين، وكـذلك            العنا

غلب المـزارعين   أ وي و خاصة في التربة الفقيرة، ولكن      عضاستخدام السماد ال  

ن األسـمدة الكيميائيـة     ألفي منطقة الدراسة ال يهتمون بعملية التسميد، وذلك         

، وسفاتحد من الف   دينار بالنسبة للكيس الوا    50أسعارها غالية تصل أحيانا إلى      

   .)2( دينار 15-10بحوالي من سعر الكيس الواحد  رقديأما اليوريا ف

  

  

  

  

  

                                           
 .37ف، ص1983، السنة الرابعة، 1أحمد تيكة، مصطلحات زراعية، الينبوع األخضر، العدد ) 1(

 .ف2005 سنة الدراسة الميدانية للباحثة )2(
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مـؤتمر    و افنيـة دنوع األسمدة المستخدمة في مؤتمر ال     ) 15(جدول  

  :مؤتمر الغيران طمينة و

  األسمدةنوع   مجتمع الدراسة

  الغيران  طمينة  الدافنية

  %30  %23  %21  طبيعية

  %0  %0  %0  كيميائية

  %40  %29  %36  طبيعية و كيميائية

  %30  %48  %43  الشيء

  %100  %100  %100  المجموع

  

  .ف2005سنة  الدراسة الميدانية للباحثة: المصدر
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  ةأصناف الزيتون في شعبية مصرات: المبحث الثالث

 العديد من أصناف الزيتون فبعـضها جيـدة         منطقة الدراسة تنتشر في   

ا أو قليل اإلنتـاج، ألنهـا تنمـو فـي           ال عادي  محصو عطياإلنتاجية وبعضها ت  

  .ظروف مغايرة الحتياجاتها المناخية وخاصة األصناف المستوردة

جمها في منطقة الدراسـة إلـى       ويمكن أن تقسم أصناف الزيتون حسب ح      

  :األتي

  . غرام18-11يصل وزنها : كبيرة الحجم والوزنحبة ناف ذات أص -1

 . غرام10-8يصل وزنها :  متوسطة الحجم والوزنحبةاف ذات أصن -2

 . غرام7-1يصل وزنها  . صغيرة الحجم والوزنحبةناف ذات أص -3

  -:سب الغرض منها، فيتم تقسيمها إلىأما أصناف الزيتون ح

الستخراج الزيـت مثـل     أصناف زيت الزيتون وهي أصناف خاصة        -1

  .صنف الشماللي

 .وتستهلك غالباً مخللة أو مملّحةأصناف زيتون المائدة  -2

ـ  الزيت و   تستهلك مخلالً أو يعصر فيستخرج منه      لثالصنف الثا  -3 سمى ت

 .أصناف ثنائية الغرض

أنـواع الزيتـون سـوى       من   نوفي منطقة الدراسة ال يعرف المزارع            

زيتون الزيت أو زيتون المائدة، والتسميات المحلية ليست معروفة سوى النوع           
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وال توجد دراسة   . غيانيرالمستورد من تونس وهو الشماللي أو القرقاش أو ال        

إذ يقوم المزارعون   متخصصة عن تسميات الزيتون المنتشرة بمنطقة الدراسة،        

  . هذه الشتلة نوعبدون معرفة الزيتون بزراعة شتالت

القديمـة المـشهورة    مـن المـزارع      مزرعة السويحلي    وبالرغم من أن        

 الموجودة  أصناف الزيتون  منذ عهد االحتالل اإليطالي،إال أن       بزراعة الزيتون   

  .)1( أو زيتون الزيت أو زيت المائدةفة سوى نوع الشمالليليست معروبها 

  -:تقسم إلى األصناف اآلتيةمنطقة الدراسة صناف الزيتون الموجودة في أو

 الحجـم ، شـكلها      صغيرةصنف تونسي، ثماره    : )Shemlaly(الشماللي-1

الستخالص الزيت،  وال تصلح إال    . )2 (بيضوي، نواتها صغيرة وأطرافها مذببة    

  .)3( غرام1.3وتبلغ وزن الحبة حوالي 

  صغيرة الحجـم ملـساء،     هصنف إيطالي، ثمار  ): (Frantoyo فرانتويو -2

أسود بعـد    وألونها أخضر فاتح قبل النضج،       ،)4(مغرا 5-3الحبة حوالي    تزن

   .)5 (النضج

  

 

                                           
 .ف2005 سنة الدراسة الميدانية للباحثة )1(

 .206نور الدين النوري، مصدر سابق، ص )2(

 .381عالء عبدالرزاق، جبار عباس، مصدر سابق، ص )3(

 .382المصدر السابق، ص ) 4(

 .235طه الشيخ حسن، مصدر سابق، ص )5 (
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 . ثماره صغيرة الحجم):Endory(أندوري -3

ثماره صغيرة الحجم، ولكن عند سكان      : )Roghiani( )غرياني(  رغياني -4

ك سكان  مملحاً، وكذل  المنطقة يعتبر من أفضل األصناف الستخدامه مخلال، أو       

 .)1(المنطقة يعتبرون حبة الزيتون متوسطة الحجم

ــغ حجمــه ثمــاره صــ : )Zarazy( زارازي-5 غيرة  الحجــم حيــث يبل

  .غرام2.76حوالي

 من أشجار الزيتون البري     أعداد قليلة جداً  كما تتواجد في منطقة الدراسة            

)(Wild olive    وتتميز هده األشجار بأوراق قصيرة وجافة وصـلبة وثمـار

 وصعبة التنبيت،وإذا نبتت تكون بطيئة النمو،وتحتاج       صغيرة وفقيرة في الزيت   

  .)2(ا  وتصبح أشجارو شجيرات ونادرا ما تنملإلي تطعيم وغالبا ما تشك

وهو عبارة عـن  ،  بأنه ينمو دون تدخل اإلنسان في زراعته  وتتميز أيضا       

  .)3( لبذرة الزيتونأكلهازيتون ناتج عن فضالت الطيور عند 

       

  

  

                                           
 .فتح اهللا عبدالعال، مصدر سابق ) 1(

 .13طه الشيخ حسن، مصدر سابق، ص )2(

                . فطيمة حمودة مصدر سابقأ )3(
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  الفصل الرابع 

 اآلفات الحشرية والمرضية التي 

  تصيب شجرة الزيتون
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  اآلفات الحشرية والمرضية : الفصل الرابع 

  التي تصيب شجرة الزيتون

 شجرة الزيتون كأي كائن نباتي آخر إلـى بعـض األمـراض        رضتتع  

وتتعايش عليها الكثير من الحشرات والفطريات واألعفان والحيوانات المتلفـة          

لجذورها وأوراقها وسيقانها باإلضافة إلى تـضرر الثمـار واألزهـار، وقـد           

تتخصص هذه اآلفات بالعمل على إتالف جزء من الشجرة أو بالتعـاون مـع              

لكـي ال   ، وال بد من مكافحة هذه اآلفات        ا تسبب أضراراً بالغةً   رى مم آفات أخ 

ويمكن أن نقسم اآلفات التي تصيب شجرة الزيتون        .ب هالك شجرة الزيتون   بستُ

  -:إلى اآلتي

  . اآلفات الحشرية-أ

  -:وتنقسم إلى:  اآلفات المرضية -ب

  .األمراض الطفيلية -1

  ))ةأمراض فيزيولوجي(( األمراض غير الطفيلية  -2

 .األمراض التي تسببها الحيوانات -3
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   اآلفات الحشرية-:المبحث األول

  -:التي تصيب أشجار الزيتونالحشرية فات اآل من أنواع 

�−������	ْ
   Olive Trips:ون��ْ�س�א�ز

 لونها أسود المع، ولها زوجان      )1( ملم   2.2هي عبارة عن حشرة طولها        

عيرات على شكل أهداب ضيقة ولهذه      من األجنحة الضيقة توجد على حوافها ش      

 األولى والثانية سوداء اللون أما البقية       :الحشرة قرون استشعار ذات ثمانية عقل     

  .)2(يختلف لونها من أصفر فاتح إلى األسمر

  حشرة تربس الزيتون) 26(الشكل

  

  

  
  

  .556محمود ابوعرقوب مصدر سابق ص: المصدر

وللحشرة ثالثة أجيـال     )3( نحةهذه الحشرة من رتبة هدبية األج      تعتبر   و  

، أمـا حـشرات     الصيف في السنة، تظهر حشرات الجيل األول في بداية شهر        

                                           
)( 

1
  .102 بشار جعفر، مصدر سابق، ص 
 .555، 554محمود أبو عرقوب، مصدر سابق، ص )2(

آخرون، حصر أفات و أمراض شجرة الزيتون بشعبية مـصراتة،  عياد الحاجي، فتحي عبد الحميد، و  )3(
 الزراعية و الحيوانيـة، طـرابلس،       ثمركز البحو ( يفرن،   ،نالوت، المرقب، ترهونة، مسالتة، غريان      

 .   7، ص)2005
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 وحشرات الجيل الثالث تظهـر      هانيبالالجيل الثاني فتظهر في منتصف شهر       

في شهر الحرث وتعيش الحشرة في شقوق األشجار و القلف أو الثقوب التـي              

   )1(خلفتها الحشرات األخرى

  -:ار التي تسببها هذه الحشرة ألشجار الزيتون تتمثل في اآلتيأما األضر

  : تشوه األوراق والتوائها-1

  .الزيتونتَربس  تشوه األوراق والتوائها بواسطة حشرة )27(الشكل 

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  8عياد الحاج، مصدر سابق، ص: المصدر

 وجود نقاط سوداء غائرة تمثل مكان امتصاص العصارة والجفاف الـذي            -2

  .ببته الحشرة أثناء تغذيتهاس

  .قيمتها التسويقيةوقلة  جفاف الثمار وتغير شكلها النظامي -3

                                           
 .205طه الشيخ حسن، مصدر سابق،ص )1(



  114

  . جفاف ثمار الزيتون) 28(الشكل

  
  
  
  
  
  
  

  .556، مصدر سابق ،صبعرقو محمود أبو:لمصدرا

  .)1( تهاجم هذه الحشرة األزهار المتفتحة والبراعم الزهرية-4

  :طرق المكافحة

  :الحشرات برش أشجار الزيتون بأي من المبيدات اآلتية     يتم مقاومة هذه 

  .، والمالثيوتالدينزيتون، الدايموثويت، االندوسلفات

    Olive Flea ; Psylla Olea-:�א�ز��ون	��و��−�

هذه الحشرة من رتبة متشابهة األجنحة، وهي عبارة عن حشرة صغيرة طولها 

أجنحة شفافة يوجد لها و،  أو بني مصفر، ذات لون أخضر مصفر) ملم2-3(

 األمامية على األجنحة  إال أن هذه البقع ال تتواجد إالعليها بقع صفراء مبعثرة

ويسمى المزارعون هذه .)2( ينعدم فيها وجود هذه البقع الخلفية األجنحةحيث أن

                                           
)( 

1
  . 102 بشار جعفر، مصدر سابق، ص 
)( 

2
  .100سابق، صالمصدر ال  
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، )2(مادة عسلية بيضاء تشبه القطن زِرفْ، وذلك ألنها تُ)1(الحشرة بياض الزيتون

ف رع، كما تُ)3()أطوار اليرقات(ز بواسطة األطوار غير الكاملةرفْوهذه المادة تُ

شرة وقت التزهير في ازة لسهولة وسرعة قفزها، وتظهر هذه الحأيضاً بالقفّ

، أما إذا إذا كان الجو رطباً ومعتدالً فإنها تسبب أضراراً كبيرةً، فشهر الربيع

كان الجو جافاً فإن ذلك يحدولهذه الحشرة )4( تكاثرهافوِق من انتشارها وي 

  . هو الذي يسبب األضرارالجيل األول وجيالن في السنة

  برغوث الزيتون )29(الشكل 

    

  

  

  

    

    
  

  .9ص، مصدر سابق، عياد الحاجي: المصدر

                                           
)( 

1
  .188  طه الشيخ حسن، مصدر سابق، ص 
)( 

2
، )بدون تاريخ(تقرير عن شجرة الزيتون، مصراتة، ،  الزراعي وتعمير األراضيح أمانة االستطال 

  .2ص
)( 

3
  .8 عياد الحاجي، فتحي عبد الحميد، مصدر سابق، ص 
)( 

4
  .2ص، ي، تقرير عن شجرة الزيتون، مصدر سابق أمانة االستصالح الزراعي وتعمير األراض 
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  -: في األضرار اآلتيةحشرةبب هذه الوتتس

  .جفاف األوراق والحوامل الزهرية -1

 .إفرازات شمعية فوق الحامل الزهري -2

الحشرة لمحتويات األنسجة الورقية والزهرية مما يؤدي إلى امتصاص  -3

 .)1(جفافها وقلة إنتاجها

  :طرق المكافحة

  -:يتم مكافحة هذه الحشرة بالمبيدات اآلتية  

  .ترش أشجار الزيتون قبل تفتح األزهار بمبيد الدايموثويت -1

 .)2(يد الفورميثونبترش أشجار الزيتون أيضاً بم -2

 من فالحة وتسميد وتقليم صحيح يخفف من إتباع الخدمات الزراعية  -3

  .)3(سوء التهوية وسط الشجرة ويجعلها أقل عرضة لإلصابة

  Rust Mite):األريوفي ( حلم براعم الزيتون- ج

جار الزيتون وتسبب أضراراً لم من اآلفات التي تصيب أشيعتبر الِح  

   ،زيتونالحشرة التي تهاجم أشجار ال نوعاً من هذه 15، وهناك حوالي كبيرةً

                                           
)( 

1
  101 بشار جعفر، مصدر سابق، ص 
)( 

2
  .472محمود أبوعرقوب، مصدر سابق، ص 
)( 

3
-10-20مقابلة شخصية يوم الجمعة، بتاريخ ، حد المزارعين في موتمر الدافنيةأ محمد أبوراوي،  

  .  ف2006
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  )1(. وكذلك األوراق والثماروتصيب هذه الحشرة براعم الزيتون

  .)2(وتظهر أعراض اإلصابة في شكل قمم صغيرة على األوراق المصابة
  .إصابة أوراق الزيتون بحلم براعم الزيتون) 30(الشكل 

  

  

  

  
  

  .10 ص عياد الحاجي مصدر سابق:المصدر

 وكـذلك    في تجعد األوراق وتشوهها،   وإذا كانت اإلصابة شديدة فإنها تتسبب         

علـى   تشوه الثمار وخفض نوعيتها ويقّل إنتاج الشجرة ، ويؤثر الحلم أيـضا           

  .)3(النموات الحديثة من األوراق

  :طرق المكافحة

م حشرة حلم براعم الزيتون باستعمال الكبريت أو الكبريت القابـل           اوقَتُ -1

  .)4(للبلل رشاً ، وذلك في شهر الربيع

  .)5(أيضاً األومايت أو الكرويتوكسيستعمل  -2

                                           
 .563 محمود أبوعرقوب، مصدر سابق، ص )1(

 .9ياد الحاجي، فتحي عبدالحميد، مصدر سابق، ص ع )2(

 .207 طه الشيخ، مصدر السابق، ص  )3(

 .483 عالء عبد الرزاق، جبار عباس، مصدر سابق، ص  )4(

 .373 محمود أبو عرقوب، مصدر سابق، ص  )5(
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  ):نمشة الزيتون السوداء (������א�ز��ون�א��ودא�−د

                   Black Cochineal of the olive tree  

  لونه ب كثيراً،جسم الحشرة عبارة عن غطاء شمعي نصف كروي محد 

ى خطوط علد على السطح العلوي لهذا الغطاء ، ويوجبني غامق إلى أسود

، ويكون لون الحشرة بني فاتح وهي حديثة السن ثم تتحول إلى Hشكل حرف 

  .)1(، وهذه الحشرة ثابتة ال تتحركألسود المائل للبني عند ما تنضجااللون 

  . حشرة الزيتون السوداء )31(الشكل 

  

  

  
  

  .14ص، مصدر سابق، عياد الحاجي:المصدر

  ألوراق على شكل قشرة     وتوجد هذه الحشرة على األغصان الصغيرة وا

 ألشجار الزيتون عن وتسبب هذه الحشرة أضراراً مباشرةً .)2(صغيرة سوداء

بطريق غير مباشر وذلك بإفراز مادة ق امتصاص العصارة النباتية، وطري

عسلية على األوراق، وهذه المادة تسبب في ظهور أنواع عديدة من الفطريات 

تح والتنفس والتمثيل الغذائي وتسبب التي تقلل من نشاط الورقة في عملية الن
                                           

)( 
1
  .373 محمود ابوعرقوب، مصدر سابق، ص  
)( 

2
  .14ص، مصدر سابق،  عياد الحاجي، فتحي عبد الحميد 



  119

تؤدي أيضاً إلى خفض القيمة االقتصادية لثمار  و)1(أيضاً في تساقط األوراق

  .الزيتون، وعدم صالحيتها للتخليل خاصة أصناف المائدة الكبيرة الحجم

  :طرق المكافحة

  . تقليم أشجار الزيتون وحرق مخلفات التقليم -1

 .)2(استخدام الزيوت المعدنية -2

�  Olive Moth:"�א�!� ����א�ز��ون�−

عثة الزيتون، ودودة ثمار الزيتون : تسمى هذه الحشرة بعدة أسماء منها  

أو ثاقبة ثمار الزيتون أو ثاقبة نواة الزيتون، وهي عبارة عن فراشة صغيرة 

 ملم، لونها رمادي منقط، وأجنحتها األمامية منقطة بنقط 6-4الحجم طولها 

تان عميقتان في مركز كل جناح، األجنحة الخلفية بنية وصفراء، يوجد بقع

صفراء مهذبة من أطرافها بأهداب رمادية وهذه الفراشة تعتبر ليلية ال تظهر 

  .)3( سم1.5-1في النهار وطول امتداد األجنحة على الجانبين 

  

  

                                           
)( 

1
  .477 محمود أبوعرقوب، مصدر سابق، ص 
) ( 

2
-3-3 بتاريخ يوم السبت،مقابلة شخصية ،سليم المجيعي، أحد المزارعين في مؤتمر الدافنية 

  .ف2007
)( 

3
  .93 بشار جعفر، مصدر سابق، ص 
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  فراشة ثمار الزيتون)  32(الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .16عياد الحاجي، مصدر سابق، ص

  :الثة أجيال همولهذه الحشرة ث

في شهر الربيع وتتغذى فيه اليرقات على البراعم الزهرية : الجيل األول -

  .بر أخطر األجيالتَعوتُ

 .في شهر الصيف حيث تتغذى فيه اليرقات على الثمار: الجيل الثاني -

في شهر الخريف والشتاء حيث تتغذى فيه اليرقات على : الجيل الثالث -

 .)1( وتنبت في فصل الشتاءاألوراق في فصل الخريف،

                                           
 .94بشار جعفر، مصدر سابق، ص  )1(
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   :قائيةالتدابير الو

 جمع الزيتون الساقط واألوراق المصابة وحرقها أو إطعامها للحيوانات،         -1   

  .)1(ويتم إجراء التقليم الصحيح لألشجار

جذب الفراشات بواسطة المصائد الضوئية ويوضع تحتها مواد مهلكة مثـل           -2

 .النفط

إلسقاط وجمع الثمـار المـصابة       )التمور( و) الفاتح(ة في شهر  هز الشجر -3

 .وحرقها

  .)2(وإبادتهاالحراثة العميقة تساعد على دفن الشرانق -4

  :أضرار اإلصابة

  .ثقوب في البراعم الزهرية أول الربيع -1

 .تساقط الثمار المصابة -2

 .قب الثمار في موسم العقد والنضجثَْتُ -3

 .)3(بةء الزيت الناتج عن الثمار المصانقص في المحصول مع سو -4

  

 

                                           
  .ف2006-8-10بتاريخ يوم الخميس،  ةمقابلة شخصي  محمد حسن، أحد المزارعين بمؤتمر طمينة،)1(

 .192طه الشيخ حسن، مصدر سابق، ص  )2(

 .546 محمود أبو عرقوب، مصدر سابق، ص  )3(
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  :طرق المكافحة

  :يتم مقاومة هذه الحشرة باستخدام الطرق التالية 

 بالنسبة لمقاومـة يرقـات الجيـل األول تُـستعمل المبيـدات الحـشرية               -1

 الفسفوعضوية مثل مسحوق البارايثون، أما يرقات الجيل الثاني فيـتم رشـها           

  . باستخدام مبيد الميثومايل

بالمبيـدات  من البراعم الزهريـة     % 4-3ا ينفتح   ش األشجار عند م   رتُ-2

 .الفسفو عضوية

العقد والتكوين بالمبيـدات الفـسفو      ترش األشجار عندما تبدأ الثمار في       -3

 .)1(عضوية

ات الجنسية للقـضاء علـى األجيـال        نيمكن استعمال مصائد الفيرومو   -4

ة حط، حيث استخدمت هذه المصائد في كل من الدافنية و م          للحشرةالمختلفة  

مـور  تشـهر ال  ون شهر الماء    بيوضعت هذه المصائد    و الزراعية   البحوث

  :)2(وكانت النتائج على النحو التالي

  

  
                                           

) ( 
1
  .546بوعرقوب، مصدر سابق، صمحمود أ 
عياد الحاجي، وآخرون، المصائد الجاذبة الجنسية في مراقبة خروج حشرة حفار الساق وذبابة ثمار  )2(

  .20ص.  ف2005ثمار الزيتون، طرابلس، مركز البحوث الزراعية والحيوانية، الزيتون وفراشة 
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 .مصائد الفيرومونات الجنسية لصيد فراشة ثمار الزيتون) 16(جدول 

 فراشة ثمار الزيتون عدد األسابيع الفترة

5/2005 4 36 

6/2005 4 3 

7/2005 4 0 

8/2005 4 1 

9/2005 4 1 

10/2005 4 10 

11/2005 4 5 

، المصائد الجاذبة الجنسية في مراقبة خروج حشرة حفار الساق عياد الحاجي، وآخرون: المصدر
  .20 ص مصدر سابق،ثمار الزيتون وفراشة ثمار الزيتون،  وذبابة

���א�ز��ون−و� �!	�  Olive fly:�ذ	

وهي عبارة ، )1(هذه الحشرة من أشد الحشرات فتكاً بثمار الزيتون تعتبر  

 ملم، ويقل حجم 10 ملم وطول الجناحين 5عن حشرة صغيرة طول جسمها 

و لدرجة الحرارة عالقة بانتشارها . ذبابة ثمار الزيتون عن الذبابة المنزلية

 موت عدد تسبب فيوكذلك ، وتكاثرها فمثالً رياح القبلي توقف نمو الحشرة

قب في الثمرة لتضع تجهيز ثُتقوم األنثى ب  حيثمن اليرقات داخل ثمار الزيتون

تقل أعدادها في األشهر فيها البيض، وهذه الحشرة تتواجد طوال السنة ولكن 

                                           
)( 

1
  .98 بشار جعفر، مصدر سابق ، ص 
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 الفاتح ، والثانية بينالصيف والربيعبين شهر الباردة ويشتد تكاثرها في فترتين 

   .)1(الكانونو

   -:ي تسببها ذبابة ثمار الزيتوناألضرار الت

  .هاسقوط الثمار على األرض قبل نضج -1

انخفاض نسبة الزيت الناتج عن الثمار المصابة وقد يصل االنخفاض     -2

 %.50إلى 

 .ليلخعدم صالحية الثمار المصابة لألكل والت -3

 والذي يتم التحدث عنه ل هذه الحشرة مرض سل الزيتونتَنْقُ-4

 .لحقاً

  .)2(ه تدني مواصفات الزيت الرتفاع درجة حموضت-5   
  .زيتون وأعراض إصابتها على الثمار ذبابة ثمار ال)33(الشكل 

  
  
  
  
  
  

  .18عياد الحاجي، وآخرون، مصدر سابق، ص: صدرالم

                                           
)( 

1
  أمانة االستصالح الزراعي وتعمير أالراضى، تقرير عن شجرة الزيتون، مصراتة، مصدر سابق، 

  .2ص
 .184-183 طه الشيخ، مصدر سابق، ص  )2 (
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  :طرق المقاومة

  :يتم مقاومة حشرة ذبابة ثمار الزيتون بالطرق اآلتية

  : المقاومة بواسطة العمليات الزراعية وتشمل-1

اء  على المزارعين العناية بأشجار الزيتون وذلك بخدمة األرض وشريجب -أ

األسمدة الالزمة لتسميد األشجار، وكذلك القيام بالتقليم الصحيح وحرق الثمار 

  .المتساقطة والمصابة والمخلفات الناتجة عن المعاصر

 الذباب  لعذارىتنظيف أراضي الزيتون من الحشائش الضارة تصبح ملجأ          -ب

 الموجـودة   العـذارى  األرض بعد قطف الزيتون للقضاء على        ث حر من ثم و

  .بةترلاب

 على أصحاب المعاصر تنظيف المعصرة ووضع الشباك لمنـع خـروج            -ج

  .ونتحشرة ذبابة ثمار الزي

بعض المواد البروتينية  وذلك باستخدام  السامةالطعم المقاومة بواسطة -2

  .بعض المبيدات الحشرية ، لتجذب الحشرة إليهاها بوخلط

الزيتـون بمبيـد      يـتم رش أشـجار      :شرية المكافحة باستخدام المبيدات الح    -3

  . )1(الدايموثويت للقضاء على ذبابة ثمار الزيتون

                                           
)( 

1
       .186 ص  السابق،المصدرطه الشيخ،    
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ات الجنسية للقضاء على هذه الحـشرة       ن استخدام المصائد الجاذبة الفيرومو    -4

 تم استخدامها في كل من مزارع الدافنية، و مصراتة البحوث الزراعيـة             حيث

ـ  2005خالل الفترة من شهر الماء إلى شهر التمور    ائج علـى   م وكانـت النت

  :النحو التالي

  .مونات الجنسية لصيد ذبابة ثمار الزيتونيرويوضح مصائد الف) 17(الجدول 

  الزيتون ثمارذبابة عدد األسابيع الفترة

5/2005 4 2 

6/2005 4 40 

7/2005 4 4 

8/2005 4 6 

9/2005 4 1 

10/2005 4 91 

11/2005 4 261 

                                                     20ق، صعياد الحاجي وآخرون، مصدر ساب: المصدر

في منطقة الدراسة أن درجة إصابة أشجار الزيتون بذبابة ثمار الزيتون            نجد   و

من أشجار الزيتون، وذلك نظراً لموقعها على الـساحل         % 98وصلت حوالي   

ر قرب البحر حيث تتوفر الرطوبة العالية ودرجة الحـرارة المناسـبة لتكـاث            

  .)1(الحشرة

                                           
)( 

1
  .17مصدر سابق، فتحي عبد الحميد عياد الحاجي،  
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� Weevil Olive   �����:��و�!�א�ز��ون−ز �

 يكثر غامق و حشرة صغيرة مستطيلة الشكل لونها أسود إلى بنيهي   

شجار أل ار كبيرةًًضرأ في بساتين الزيتون، وهي حشرة خطيرة تسبب هاانتشار

تقوم األنثى بوضع البيض في نفق داخل الشجرة وبعد الفقس حيث الزيتون 

ف األغصان ِعضات بحفر أنفاق متعامدة على النفق األول فتُتقوم اليرق

  .)2( ويوجد لهذه الحشرة جيالن أو ثالثة أجيال في السنة.)1(وتجف

  :طرق المكافحة

 لتر 100 لكل 2 سم150استخدام المبيدات الحشرية مثل سيراسيد  -1

  .)3(ءما

 .ضل الحرث والتقليم وتسميد األراستخدام كافة العمليات الزراعية مث -2

ب ِذجتَعلى المزارعين جمع األغصان المصابة وتركها في المزرعة ِل -3

 .)4(الطيرإليها الحشرات ثم القيام بحرقها في شهر 

  

 

                                           
)( 

1
   .194  طه الشيخ حسن، مصدر سابق، ص 
 إبراهيم نشنوش، مسعود قاجيم، تقرير عن إصابة أشجار الزيتون بحشرة سوسة الزيتون بمزرعة  )2(

 .2، ص)ف1990 مركز البحوث الزراعية، :طرابلس(السويحلي بمصراتة، 

، )ف2002مجلة الفالح، تونس، ( الطيب جردق، مقاومة اآلفات والطفيليات بالتقنيات الزراعية،  )3(
 .27ص

 . سليم المجيعي، مصدر سابق )4(
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���א���ق��%−ج':−��Trees Borker 

 يعتبر حفار الساق من الحشرات التي تُلِْحق األذى بأشجار الزيتون وتسبب في           

س الصغيرة إذا كانـت اإلصـابة       الغراي إنتاجها، وموت    نّدضعف الشجرة وتَ  

  مبكرة، وتؤدي أيضاً إلى جفاف األفرع المصابة، وحفر أنفاق التغذية في

وات الحديثة التي عمرها دون السنةالنم.� �

ـ           قدول   ار  وجدنا من خالل المقابالت الشخصية والعمل الميداني بأن حفّ

وصـل  ه  لكن، و لم يصل إلى منطقة الدراسة    ) حفار ساق التفاح  (الساق ويسمى   

 وغيرها من المناطق األخـرى،      ةمسالت  و ةإلى المناطق المجاورة مثل ترهون    

  .)1(يحتمل وصوله إلى منطقة الدراسة في السنوات القادمةو

  

  

  

  

  

  

                                           
 .ف2006-11-12 بتاريخ مقابلة شخصية، يوم األحد،  عياد الحاجي في أمانة الزراعة بطرابلس، )1(
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  فات المرضية على أشجار الزيتون اآل-:المبحث الثاني

ها الفطري  ومنريين العديد من اآلفات منها البكتاجم شجرة الزيتوهتُ  

  :ي هذه األمراضوفيما يل

  -:األمراض الطفيلية

  Olive Knot Disease -): الزيتونعقد (سل الزيتون -أ

  واألغصان، و هذه       هو مرض بكتيري يسبب أورام خشبية على األفرع
التورمات تؤدي إلى جفاف األفـرع واألغـصان وخاصـة األفـرع            

  .)1(الطرفية

  :طرق المقاومة

  .عدم أخذ العقل من أشجار مصابة -1

 .حداث جروح أثناء القيام بالعمليات الزراعية المختلفةإجنب ت -2

 .تعقيم أدوات التطعيم والتقليم قبل العمل وبعده -3

 .إزالة الفروع الصغيرة المصابة التي تكون مصدراً للعدوى وإعدامها -4

رشها بمركبات نحاسية خالل أو )2( رش أشجار الزيتون بمحلول بوردو -5

  .)3(ءفصل الخريف والشتا

                                           
)

1
: الجزء الثاني، عمان( ، 1تها، أمراضها، صناعتها، طعلي نصوح، شجرة الزيتون، تاريخها، زراع )

 .677ف، ص2001، )دار الكندي للنشر والتوزيع
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  Olive Leaf Spot -):عين الطاووس(ع األوراق تبق- ب

يصيب األوراق واألغصان، وكذلك  مرض تبقع األوراق مرض فطري  

يصيب الثمار ويسبب في ظهور بقع فردية أو متجمعة على األوراق، وتكون 

هذه البقع سوداء أو صفراء أو سمراء مستديرة أو بيضاوية، وهذه البقع تشبه 

  . ض بهذا االسمى هذا المرعين   الطاووس؛ لذلك يسم

  

  .أعراض اإلصابة بمرض تبقع األوراق) 34(الشكل 

  

  

  

  

  

  
  

  

  .17عياد الحاجي، مصدر سابق،ص

  

                                                                                                                   
 .108-107بشار جعفر ، مصدر سابق، ص )2(

 .393 عاطف إبراهيم، محمد نظيف، مصدر سابق، ص  )3(
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  :طرق المقاومة

في  مقاومة هذا المرض برش أشجار الزيتون بمحلول بوردو مرتين  تتم_1

أي  والكانونواألخرى في شهرث رالحو التمور تكون األولى في شهر.السنة

  .)1(النار

 100× جرام 250 وتقدر الجرعة حوالي 45 يتم رش الشجرة بمبيد الدايتين -2

  .)2(لتر 

ألرض وخاصة بعد عملية جني ثمار لإتباع العمليات الزراعية من حرث -3

الزيتون وقبل تفتح األزهار؛ وذلك لتعمل على طمر األوراق المصابة 

، )1(  من  انتقالهوالحدوالمتساقطة تحت األشجار إلضعاف حيوية الفطر وقتله 

وكذلك إزالة الفروع المصابة والميتة عن طريق التقليم، وتسميد األرض؛ 

وذلك بهدف تقوية نمو األشجار ورفع درجة تحملها لإلصابة لتعويض النموات 

 .)2( وأيضاً مكافحة األعشاب المجاورة للشجرة، واألوراق التي فقدت

                                           
 سابق، الجزء الثاني،مصدر ،شجرة الزيتون، تاريخها، زراعتها، أمراضها، صناعتهاعلي نصوح، )1(

  .682ص
مقابلة  ،أحد الموظفين في قسم الوقاية باللجنة الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية، خليفة إرويحة) 2(

 .ف2007-8-15 بتاريخيوم األربعاء،   شخصية

مجلة وقاية (، الطرق المتعاملة لمكافحة األوقات و تطبيقها في الشرق األوسط، عبد المنعم تلحوق) 1(
 . 46-45ص،  )1983،النبات العربية

، مديرية اإلرشاد الزراعي وزارة الزراعة 11، دليل آفات شجرة الزيتون، نشرة رقم حسين قطلبي ) 2 (
 .43واإلصالح الزراعي، ص
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  :  مرض ذبول الزيتون-ج

يصيب أشجار الزيتون، وتبدأ أعراض اإلصابة مع هو مرض فطري   

تفتح البراعم، ونالحظ أن اإلصابة تبدأ في نهاية شهر الربيع وكذلك في نهاية 

شهر الصيف، وفي حالة اإلصابة تفقد الورقة مقدرتها على التمثيل والتبادل 

الغذائي نتيجة انقطاع وصول المواد الغذائية والماء إليها، وذلك بسبب الخلل 

الذي أحدثه وجود الفطر في األوعية الناقلة للغذاء أما بالنسبة لألزهار فإن 

أما إذا تكونت فإنها سرعان ، األفرع المصابة ال تكون أزهاراً في الموسم القادم

  )3(ة شهور، أما الثمار فإنها تنكمشما تخف وتبقى معلقة بالشجرة لعد

  :انتقال المرض

 التربة إلى المجموع الجذري ينتقل مرض ذبول الزيتون عن طريق  

للنبات حيث يدخل الفطر المسبب للمرض عن طريق الجروح التي تتعرض 

لها الجذور أثناء العمليات الزراعية أو بواسطة مياه الري أو أدوات خدمة 

  .)1(التربية أو بواسطة زراعة القرم المصابة

  

  

                                           
 .219بق، ص طه الشيخ حسن، مصدر سا )3(

  . 220 طه الشيخ حسن، مصدر سابق ص) 1(
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  :طرق المكافحة

  .)1(جار الزيتونيفضل عدم الزراعة في المساحات المزروعة بأش -1

 .)2(تقليم األفرع التي وصل إليها مرض ذبول الزيتون -2

 .عدم زراعة القرم والعقل الخشبية المأخوذة من مصادر مجهولة -3

 .حرق نواتج التقليم -4

م عمليات الري حسب الحاجة وتجنب انتقال المياه من موقع يتنظ -5

 .بةاألشجار المصابة إلى السليمة ألن الرطوبة الزائدة تشجع اإلصا

جيداً وعدم اإلفراط في استخدام المتخمر إضافة السماد العضوي  -6

  .)4(السماد

  :  تعفن الجذور-د

     وهو ناتج عن قلة الحراثة، وهذا يؤدي إلى عدم تسرب مياه األمطار أو 

المياه الجوفية وبقائها راكدة تحت الزيتونة لمدة طويلة مما يسبب تعفن الجذور 

                                           
  . ف2005 سنة الدراسة الميدانية للباحثة) 2(
مكتبة األنجلو المصرية، بدون    : القاهرة( ،الزيتون، تربية األشجار وتصنيع الثمار    لطيف واكد،   عبد ال ) 3(

  . 66 ص،)تاريخ
  .ف2006-1-13بتاريخ  رجب مسعود، مزارع في مؤتمر الدافنية، مقابلة شخصية يوم الجمعة، )4(
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ول األوراق و تساقطها وكذلك جفاف في ذبوتظهر أعراض هذا التعفن 

  .)1(وموتها الشجرة 

  :طرق المكافحة

على المزارعين استخدام السماد العضوي لألرض بعيداً عن جذع شجرة -1

  .الزيتون

إذا ظهرت اإلصابة في شجرة الزيتون فيجب إهالكها، وقلعها من جذورها -2

 واستخدام الكلس الحي وحرقها في مكانها، وتترك الحفرة مفتوحة طيلة الصيف

 .داخل الحفرة

 التعفن زيتون جديدة بدالً من الشجرة التي أصابها ال يجوز غرس شجرة -3

 سنوات تقريباً، حيث تختفي أثناءها بقايا الجذور على 4-3إال بعد مضي 

 .)2(األرض

 عفنإن زراعة الخضراوات في بساتين الزيتون يؤدي إلى انتشار مرض ت                               5-

ور،      لجذ ل    ا ا وعلى  تجنب      رعين  ا ن       -مز إلمكا ا ر  تين          -بقد بسا في  عة  ا لزر ا  

  .)1(نالزيتو

 

                                           
 .189نور الدين النوري، مصدر سابق، ص  )1(

، )مصدر سابقالجزء الثاني، (ريخها، زراعتها، أمراضها، صناعتها، شجرة الزيتون، تاعلي نصوح، )2(
 .697ص

 .ف2006-6-6بتاريخ ، زيارة ميدانية لبعض المزارع في مؤتمر الدافنية، يوم الثالثاء  )1 (
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  -:األمراض غير الطفيلية 

  ):المعاومة( ظاهرة عدم الحمل -1

      توجد العديد من األسباب التي تؤدي إلى عدم الحمل واإلثمار في شجرة            

، وتتوقف عن العطاء في الـسنة        األولى الزيتون، حيث تعطي ثماراً في السنة     

  :  و من هذه األسبابيةالتال

  . عدم حدوث التلقيح في فترة اإلزهار-أ

التغذية مثل نقـص بعـض العناصـر المعدنيـة          االختالل في توازن     -ب

 .وخاصة أثناء التزهير

التربة أو زيـادة الرطوبـة فـي فتـرة              العطش الشديد أو قلة رطوبة       -ج

 .اإلزهار

) الجيد  التسميد، التقليم  الحرث،(عدم االهتمام بشجرة الزيتون من ناحية       -د

 .يؤدي إلى عدم الحمل

  .ول بالحشرات التي تقضي على المحصاإلصابة-ه 

  : أضرار الرياح-2

الزيتـون  اح هي التي تعمل على تلقيح أشـجار         على الرغم من أن الري         

ولكن عندما تهب في فترة اإلزهار فإنها تسبب في سقوط األزهار وخاصة            

  .وأيضاً تسبب في تساقط الثمار المصابة بالحشرات، إذا كانت رياحاً قوية
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  .   أضرار الحر الشديد والبرد-3

  . تساقط الثمار المبكر-4

 كثرة األعشاب في بساتين الزيتون مثل النجم الذي يحد من نمو الشجرة                                                       -5

  .)1(وإنتاجها

  :لحيواناتاألمراض التي تسببها ا

  : الفئران-1

يعاني المزارعون في منطقة الدراسة من كثرة الفئران في مزارعهم وقد   

 الضرر بأشجار الزيتون، وكذلك باألرض حيث تعملُ حفراً في اقألحتسبب في 

 .األرض وتلد فيها، وكذلك تتسلق األشجار وتأكل الثمار حتى األخضر منها

    .شعير المخلوط بالعقاقير السامةيمكن مقاومتها بإطعامها القمح والو

   :عصفور الزيتون -2

يعتبر من الحيوانات الخطيرة أيضاً على شجرة الزيتون حيث يأكل حبات   

ن عصفور الزيتون يأكل يومياً من حبات الزيتون ما يقدر أبالزيتون، ويقال 

                                                            .نثرا مبيد الموركيت إما رشاً أو ويتم المقاومة باستخدام، بحجمه

      
                                           

  .باحاً ص11:00 الساعة ف، 2005-11-14  ، بتاريخيوم االثنين  ،مصدر سابق فتح اهللا عبد العال، )1(
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                                                                                                                                                                                    :القواقع-3

، ولم يقتصر تأثيرها على حبات  أيضا من القواقعتعاني شجرة الزيتون 

ويتم مكافحتها ) 1(الزيتون وإنما أيضاً على البراعم الزهرية وحتى على األوراق

  .)2(باستخدام مبيد الميثالدين و مبيد الميزارول

من معلومات حول نسبة تعرض المنطقة وال توجد لدى الجهات المختصة  

  .لهذه اآلفات الحشرية أو المرضية التي تصيب شجرة الزيتون

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
)( 

1
.                                                                                                                                                                    الميدانية للباحثة الدراسة 
 .مصدر سابق، خليفة إرويحة) 2(
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  اإلنتاج  :الثالثالمبحث 

  :القطاع العام مزارع أشجار الزيتون ب -1

  مشروع مزرعة السويحلي  : أوالً

المشاريع الزراعية في منطقة    من أهم    مشروع مزرعة السويحلي  يعتبر    

، الدافنيـة   ، زاوية المحجوب    قع هذا المشروع في مؤتمر الغيران       الدراسة ،وي 

، وبلغت المساحة المزروعة بأشجار     تحديد في جنوب غرب منطقة الدراسة     وبال

 27023 أشجار الزيتون       عدد  هكتار وبلغت  1191الزيتون بالمزرعة حوالي    

  . ف 2005ألف شجرة سنة 

   محطة البحوث الزراعية : ثانياً

تقع هذه المحطة بالقرب من مزرعة السويحلي ، وكانت هذه المزرعـة             

-1995عن المشروع سـنة     ها انفصلت   تابعة لمشروع مزرعة السويحلي ولكن    

 سـنة  3835 وتوجد بهذه المحطة عدد من أشجار الزيتون بلغت حوالي      1996

  . هكتار200شجار بحوالي  ف وتقدر المساحة المزروعة عليها هذه األ2005

   مزرعة النصر: ثالثاً  

قـد  بالقرب من مشروع مزرعة السويحلي ، و      أيضاً  تقع هذه المزرعة      

مساحة المزروعة بأشـجار    الوقد بلغت   .  م 1995انفصلت عن المشروع سنة     

ا عدد األشجار الموجودة بالمزرعـة حـوالي         أم ، هكتار 200الزيتون حوالي   
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هـذه المزرعـة تابعـة للـدفاع        وأصـبحت    .ف2005 شجرة سـنة     4000

  .1)(العسكري

  ار مزرعة الفو: رابعاً 

ي وبلغـت    بجوار الحمـام البخـار     تقع هذه المزرعة في محلة القوشي       

 سـنة    فيها  هكتار و بلغ عدد أشجار الزيتون      60 مساحة هذه المزرعة حوالي   

 هذه المزرعة مهملة وال توجد أي بيانات      أصبحت  وشجرة   837 حوالي   2005

حيث ال توجد أي جهـة تهـتم        ،  أشجار الزيتون الموجودة بها   متعلقة عن إنتاج    

 ونوع الزيتون الموجود    ، بجني المحصول   فيها نوويقوم المواطن بهذه المزرعة   

ـ      تعرفمن النوع الرقيق و   هو   هاب  المـواطنين باسـم     د هـذه المزرعـة عن

2)(وانيالس.  

  ) :ن الفالحي( الخاص بالقطاع  مزارع أشجار الزيتون-2

لمؤتمرات من بينها مـؤتمر     لقد زادت أعداد أشجار الزيتون في بعض ا         

، حيث بلغت   المساحات الزراعية في محلة السكت    ، وذلك بسبب زيادة     الغيران

 شـجرة سـنة     120.000 حـوالي    الخـاص أعداد أشجار الزيتـون بقطـاع       

  .3)(ف2005

                                           
عة السويحلي، ومزرعة النصر، ومحطة البحوث لكل من مزر( الزيارة الميدانية للباحثة )  1 (

  .ف2006-1-2، يوم االثنين، بتاريخ الزيارة )الزراعية
  .ف2005-12-20، يوم الثالثاء، بتاريخ الزيارة "لمزرعة الفوار" الزيارة الميدانية للباحثة )  2 (
  .ف2006-3-7،بتاريخ اللجنة الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية بشعبية مصراتة، يوم الثالثاء)  3 (
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 موقع مزارع الزيتون التابعة للقطاع العام) 10(خريطة
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الخاص في منطقة الدراسة ين العام وبالقطاعإنتاج أشجار الزيتون  )18(جدول 
  .)ف2005(خالل الموسم الزراعي 

  ا  اإلنتاج

  القطاع العام
  
  
  

  

ــون   زيت لتر  نتجةاألشجار الم زيتـ

 /ةالمائد

  زك كجم 

  

ــط  متوســ

 إنتاجية الزيت 

 للــــشجرة

  )لتر(الواحدة

  

  12 81.70  47890  20485  مشروع مزرعة السويحلي

  12  25.23  6525  3200  محطة البحوث الزراعية

  12  -  -  2000  مزرعة النصر

  12  -  -  340  مزرعة الفوار

  12  106.93  113415  26025  المجموع

  *)ينالفالح( القطاع الخاص
30249  338604  -  12  

  12  106.93  452019  56274  المجموع

  .ف2005 اللجنة الشعبية العامة للثروة الزراعية والحيوانية بمصراتة: المصدر

                                           
مشروع مزرعة (لقد تمت عملية جمع بيانات القطاع العام من الزيارة الميدانية للباحثة لكل من  *

ف، أما كل من مزرعة 2006-1-6، بتاريخ )السويحلي ومحطة البحوث الزراعية ومزرعة الفوار
الشعبية للزراعة والثروة فقد تم جمع البيانات عنها من اللجنة " الفالحين" النصر والقطاع الخاص 

  .ف2006-2-23الحيوانية بمصراتة، بتاريخ 
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  :اجه الفالحين في منطقة الدراسة لمشاكل التي توا

هناك مجموعة من المشاكل التي تواجه مزارعي شجرة الزيتون فـي شـعبية             

  -:مصراتة وهي كاآلتي

عدم انتظام واستمرارية سقوط األمطار خالل الموسم الزراعي  -1

  .سلباً على إنتاجية أشجار الزيتونمما يؤثر 

ؤدي يا اإلزهار، ممرياح تأثير على الشجرة وخاصة في فترة لل -2

 .إلى سقوط األزهار

  .يةارتفاع أسعار المبيدات الحشر -3

 .نقص الوعي اإلرشادي -4

 . أجور اليد العاملة لجني محصول الزيتونارتفاع -5

 .ظهور الكثير من األمراض الحشرية  -6

 .دات ميكانيكية لجني ثمار الزيتونعدم توفر مع -7

 .عدم استقرار أسعار بيع الزيت -8

 .نقص المياه وقلة اآلبار في بعض المزارع -9

 زورون  متابعين ومختصين يرشدين زراعيينعدم وجود م -10

  .المزارع في المنطقة إلعطاء المعلومات الضرورية للمزارع 
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 .ي الذي ال يتناسب مع سعر التكلفةانخفاض سعر اإلنتاج الزراع -11

  .1)(وجود األعشاب الضارة مثل النجم  -12

 

   

  

  

  

  

  

  

    

  
  
  
  
  

                                           
  .ف2006-1-15الزيارة الميدانية للباحثة لبعض المزارع في منطقة الدراسة بتاريخ )  1 (
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  خامسالفصل ال  
معاصر الزيتون في شعبية 

  مصراتة
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  :خامسالفصل ال
  معاصر الزيتون في شعبية مصراتة :المبحث األول

انتشرت في منطقة الـدراسة مجموعة من المعـاصر القديمـة التـي           

، وهذه المعاصر موجودة فـي معظـم        )Al-gergaba(كـانت تسمى القرقابة    

لحـصان أو   ا  أو  الجمـل   الطرق العامة، والتي كانت تعتمد علـى       القرى على 

 لها أي أثر في منطقة      د، والمعاصر القديمة ال يوج    اإلنسان في عمليات العصر   

الدراسة حيث تم تدميرها وردم معظمها في أعمال التسوية وشق الطرق، حيث            

ـ   ،بلغ عددها في مؤتمر الزروق ثالث، في مؤتمر الدافنية ثالث          ران  وفي الغي

  . )1( في مصراتة المدينة واثنتين،ثالث 

 دائرية مسقوفة يتوسطها بناء دائري بارتفـاع    صالةهي عبارة عن    : و القرقابة 

 الرحى  ه متر تقريباً، سطح الدائرة يمثل الحوض تدور في        هامتر ونصف وقطر  

خـر إلـي    آع  اع من الخشب، ويمتـد ذرا     المثبتة في مركز دائرة الحوض بذر     

لرحـى   تدور ا   و  بواسطة اإلنسان أو الحيوان،    ىريك الرح خارج الحوض لتح  

حول نفسها وحول الذراع المثبت بين وسط مركز الحوض من جهة والـسقف             

وعنـدما   ثمار الزيتون في الحوض تحت الرحـى ويتم وضع . من جهة أخرى 

تدور الرحى تقوم بطحن  الثمار وتستمر عملية الطحن حتى يتحول الطحـين             

                                           
 بتـاريخ   يـوم األربعـاء،    شخـصية   مقابلـة    ،، أحد المزارعين في مؤتمر طمينـة      ةمفتاح أبولويف  )1(

  . ف25/1/2006
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م يفرغ الحوض من    ثصر، وبعدها تتوقف عملية الطحن      إلى معجون جاهز للع   

العجين ويوضع في أكياس دائرية مصنوعة من ألياف نبات الحلفـاء أو ليـف              

حيث يؤخذ العجين فـي     ،  تبدأ المرحلة الثانية وهى العصر     وبعد ذلك   النخيل،  

ـ    ذر وهو عبارة عن ج    اصإلى المع ) أكياس الليف (الشوامي    6 هع نخلـة طول

 أمتار يواحدة بواسطة حبال على بكرات معلقـة فـي الـسقف،            ةع من جه  فَر 

الرخـام  ه  ويوضع الزيتون المعجون في  حوض نظيف محفور من صخر يشب          

 تمر بعدة أحوض مصنوعة من الفخار ثـم يـضغط           ةويتصل قاع الحوض بقنا   

 العجين في الشوامى ويخرج الزيت وتبقى الشوائب في الشوامى وعنـدما            لىع

 في الحوض الثاني حتى     بصي لِ ةحوض األول يمر عبر قنا    يفيض الزيت من ال   

                                                    .يصل إلى الحوض األخير

 من عـده مراحـل و هـي          المعقدة وتتكون   تعتبر القرقابة من العمليات         

ـ      . )1(الطحن والعصر والترسيب وتعبئة اإلنتاج     ي و من ثم تطورت المعاصر ف

 منطقة الدراسة حيت استبدل الحيوان الذي كــان يقــوم بعمليـة الرحـى             

 مـن بـين   و، ، )motor( بواسـطة المحــرك      تعمـل أصبحت المعـاصر   و

 معـصرة    لم تعد تعمـل حاليـا      يوالتفي منطقة الدراسة    الموجودة  المعاصر  

                                           
   .328-329ل، مصدر سابق ص يوسف الغزا)  1(
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تطورت المعاصـر و أصـبحت تـشتعل         ذلكولكن بعد   .)1( في الدافنية  معيتيق

 فـي منطقـة      وقد بلغ عددها    لحديثة كما هي عليه في الوقت الحالي      باآلالت ا 

لـك بـسبب قـرب      ذ و _ست معاصر وجميعها مستوردة من إيطاليا     ة  الدراس

وألن  قطع الغيار يمكن استبدالها بأي نوع        ،  ييطالإلا وبسبب االحتالل    المنطقة

و السبب الرابع ألن اآلالت  ليست معقـدة الـصنع           ،من قطع غيار الشاحنات   

معصرة وهذه المعاصر هي    ،  )2(مقارنة باآلالت الموجودة في المناطق األخرى     

معصرة جمعية الغيران   ، معصرة بارليزي ، جمعية طمينة التعاونية االستهالكية   

  . معصرة المحجوب الزراعية ،معصرة الدافنية، المعصرة الحديثة ،ةالزراعي

  : جمعية طمينة التعاونية الزراعية معصرة-1

( كم عن الطريق الـساحلي    3تبعد   و المعصرة في مؤتمر طمينة    هذهتقع    

 و هـي مـن      من مزارع طمينـة   الزيتون الوارد إليها    و )مدخل طمينة المركز  

كيلومتر عن مركز مؤتمر    المعاصر التي تم استيرادها من إيطاليا وتبعد حوالي         

م، ثم تم   1965 وقد تم تأسيسها سنة      2م30×10وبلغت مساحتها حوالي     طمينة،

 ف وتم تـشغيلها     2001، و أعيد تحديثها مرة أخرى سنة        1991حديثها سنة   ت

وكانت هذه المعصرة من المعاصر القديمـة التـي تـستعمل           ،  ف 2002سنة  

                                           
على سليم المجيعي، أحد المزارعين بمـؤتمر الدافنيـة، مقابلـه شخـصية يـوم االثنـين، بتـاريخ                   )1(

  . ف29/01/2006
 . ف2005-11-14مصدر سابق، بتاريخ ، فتح اهللا عبد العال )2(
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ثم استبدلت وأصبحت من اآلالت الحديثـة، وهـي         ، للعصر" الموتور"المحرك  

ويوجد بالمعصرة اثنـين مـن العمالـة        ، )تعاوني خدمي (تتبع القطاع الخاص    

لوطنية وبعد انتهاء موسم العصر يشتغلون في أعمال أخـرى مثـل تـشغيل              ا

  .)1()الجرار/ آلة الحصاد( الزراعية اآلالت

  . التعاونية الزراعيةمعصرة جمعية طمينة) 35(الشكل
  

  

  

  

  

  
  
  
  

  .ف2006-12-20بتاريخ في مؤتمر طمينة،  من تصوير الباحثة:المصدر

  : معصرة جمعية الغيران الزراعية-2

كم عن الطريق الـساحلي     3وتبعد   قع هذه المعصرة في مؤتمر الغيران     ت  

 الحديثـة   صرا من المع   هذه المعصرة  وتعتبر) قرب جمعية الغيران الزراعية   (

تـم تأسيـسها سـنة      وقد   2م 5000و تبلغ مساحتها     التي تتبع القطاع الخاص   

                                           
 .ف2005 سنة الدراسة الميدانية للباحثة )1(
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لوطنية، م وبلغ عدد العاملين بها أربع من العمالة ا       1982م وتشغيلها سنة    1980

 مـن مـزارع     ليهاإ الزيتونويتم جلب    المعصرة من المعاصر الحديثة      تعتبرو

 75000، وبلغت كمية إنتاج المعصرة من زيت الزيتون حوالي          الغيرانمؤتمر  

 ألف دينار، بما فيها     20قنطار، ويقدر دخل المعصرة من زيت الزيتون حوالي         

1( وقطع الغيار والصيانةلاالخسائر وأجر العم(.   

  .معصرة جمعية الغيران الزراعية) 36(الشكل 

  

  

  

  

  

  
  
  

  .ف2006-12-20 بتاريخ  في مؤتمر الغيران،من تصوير الباحثة:المصدر

  :(*) معصرة بارليزي-3

  تقع هذه المعصرة في مؤتمر الغيران وتحديدا بشارع رمضان السويحلي وتبعد

                                           
 .ف2005 سنة الدراسة الميدانية للباحثة )1(

(*)
  . هي معصرة السويحلي و أصل التسمية بارليزي نسبة إلى الشركة المصنّعة للمعصرة 
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، عة السويحلي ع مزر ، وهي تابعة لمشرو   كيلومترعن الطريق الساحلي  3حوالي  

وقد تأسست   كيلومتر، 9000 خزانات سعة    10م وبها   12×م  40وتبلغ مساحتها 

م، وهي تتبع القطـاع     1984م، وقد تم تشغيلها سنة      1980هذه المعصرة سنة    

، وهم من العمالة الوطنية، وقـد تلقـى         الملعام، ويبلغ عدد عامليها أربعة ع     ا

ها الزيتون من مزارع    يلإلب  ويج  . داخل المشروع  ة خاص العاملون بها دورات  

ما فـي غيـر    أي موسم الزيتون    ف ويقتصر عمل العاملين فيها      طمينة  و ةالدافني

  .)1( خرىأعمال أذلك فيقومون ب

  . معصرة بارليزي)37(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  .ف2006-12-20 بتاريخ  في مشروع مزرعة السويحلي، من تصوير الباحثة: المصدر

  
                                           

  .ف2005 سنة الدراسة الميدانية للباحثة  )1(
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  : المعصرة الحديثة -4

قرب جـامع   (  طريق معسكر السكت     هذه المعصرة في مؤتمر طمينة    تقع    

، وهي  )مدخل محطة كهرباء كرزاز   (كم عن الطريق الساحلي     5وتبعد  ) الشورى

لوم 8×م20وتبلغ مساحتها   ،   للقطاع الخاص  ةوهي تابع ، ) مفتاح بن شريعة   (ثةر  ،

ها اثنين من م وتم تشغيلها في نفس السنة، وبلغ عدد عاملي       1989وتم تأسيسها سنة    

 وفيها يعمل العمال أثناء موسم الزيتون وفـي غيـره يقومـون           العمالة الوطنية،   

مستوردة من إيطاليا، وبلغت كميـة إنتـاج        أيضا  عمال أخرى، وهذه المعصرة     بأ

 من مزارع   الزيتون يجلبو قناطير يومياً،    8المعصرة من زيت الزيتون حوالي      

  .)1(طمينة و الزروق

  .صرة الحديثةالمع) 38(الشكل 

  

  

  

  
  
  
  
  .ف2006-12-20من تصوير الباحثة في مؤتمر طمينة بتاريخ :مصدرال

                                           
 .ف2005 سنة الدراسة الميدانية للباحثة )1(
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  :معصرة الدافنية -5

م 14×م26تقع هذه المعصرة في مؤتمر الدافنية، وتبلغ المساحة المقام عليهـا            

 يقـوم بـإدارة هـذه      م و 1990م، وتم تشغيلها سنة     1989وقد تم تأسيسها سنة     

 ها، وهي تابعة للقطاع الخاص وعدد العاملين ب       )حومةعبد المجيد ار  (المعصرة  

 ثالثة من العمالة الوطنية، واحد من العمالة األجنبيـة، واآللـة            ؛أربعة عاملين 

المستخدمة لعصر الزيتون من اآلالت الحديثة، وهي مستوردة مـن إيطاليـا،            

 من  لمواد المتبقية ،  ا  يجلب إلى المعصرة هو من مزارع الدافنية       الذيوالزيتون  

 علـف  ك العصر مثل الفيتورة يتم بيعها لمربي األغنـام واإلبـل السـتخدامها           

  .)1( ك 600للحيوانات، وقد بلغت كمية اإلنتاج 

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 .ف2005 سنة الدراسة الميدانية للباحثة )1(
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  .معصرة الدافنية) 39(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ف2006-12-20 بتاريخ  في مؤتمر الدافنية، من تصوير الباحثة:المصدر

  : معصرة المحجوب الزراعية-6

 زاوية المحجوب على الطريق الـساحلي        هذه المعصرة في مؤتمر    تقع  

 وهي أيضاً مـن المعاصـر الحديثـة وتـم         خلف جمعية المحجوب الزراعية،   

 2001، وقد تم تأسيسها سـنة       2 م 2500، وتبلغ مساحتها    استيرادها من إيطاليا  

 ف، وهذه المعصرة تابعة للقطـاع العـام         24/11/2001ف، وتم تشغيلها في     



  154

الة، المعصرة من الغـس   هذه  ، وتتركب   عاملين بها أربع عمالة موسمية    لوعدد ا 

 ويجلـب   .والطاحونة و الخالط والعاصر، ومصفاة الزيت، و سـخان الميـاه          

 من مزارع الدافنية والمحجـوب، وبلغـت         لهذه المعصرة   الزيتون نوالمزارع

 قنطار وتستخدم المعصرة بعض     1442كمية إنتاج المعصرة من الزيت حوالي       

آلالت مثل الجرار لجرف المواد المتبقية ويقدر دخل المعـصرة هـذا العـام              ا

  .)1( دينار ليبي21624حوالي 

  .معصرة المحجوب الزراعية) 40(الشكل

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  
  .ف2006-12-20بتاريخ  في مؤتمر زاوية المحجوب،  من تصوير الباحثة:المصدر

                                           
 .ف2005سنة  الدراسة الميدانية للباحثة )1(
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   -:صحاب المعاصر في الشعبيةأهم المشاكل التي تواجه أ

  .إن وجدت فإن أسعارها مرتفعةغيار غير متوفرة بالسوق المحلي وقطع ال-1

يعاني أصحاب المعاصر من عدم وجود قنـوات اسـتيراد قطـع الغيـار         -2

ففي حالـة حـدوث     . على عملية عصر الزيتون    بالشعبية، وبالتالي فهذا يؤثر   

 فترة طويلة بدون عصر     المحصوليسبب في بقاء    عطل في المعصرة فإن هذا      

 إلى تلف المحصول، وحتى وإن تم عصره بعد فترة فـإن ذلـك      يؤدي   بالتالي

 .يؤثر على نسبة الزيت وحموضته

تتمثل المشكلة الثالثة في عدم وجود كوادر فنية متخصـصة فـي صـيانة                                                                                  -3

 . المعاصر تحتاج إلى صيانة بين الحين واآلخر، حيث أنعاصرالم

 أن الكوادر التـي تقـوم بالـصيانة تكـون                                                          فيأما المشكلة األخرى فتتمثل   -4

 . )1(مرتفعةأجرتهم 

  

  

  

  

               

                                           
  .ف20/12/2006يوم األربعاء، بتاريخ ،يارة ميدانية لمعاصر الزيتون في شعبية مصراتة ز )1(
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  :صراطريقة عمل املع

والمعاصر ،  إلى المعصرةهول بعد جني المحص بنقلن المزارعويقوم  

 تعمل بنفس  وجميعهاالدراسة كلها من المعاصر الحديثةالموجودة في منطقة 

  :الطريقة وهي كالتالي

ـ                ير يوضع الزيتون في حوض تجميع الزيتون الخام ومنها ينقل بواسطة س

  .إلى الغسالة) حزام ناقل(ناقل 

  )الناقل(ون مع السيرحوض تجميع الزيت) 41(كل          الش

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .ف2006-12-20بتاريخ   بمعصرة السويحلي،من تصوير الباحثة:           المصدر
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وتوجد بالغسالة مضخة ماء لغسل الزيتـون وغربلتـه إلزالـة األتربـة                  

  . اقواألوساخ واألور

  الغسالة) 42(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

   .ف2006-12-20تاريخ ب بمعصرة السويحلي  الباحثة تصويرمن: لمصدرا                   

    ة سـير متحـرك     بواسط) الرحى(قل الزيتون إلى الطاحونة     نْومن الغسالة ي

  .حيث يتم طحن الزيتون
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  .سير نقل الحب والرحى) 43(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ف2006-12-20 بتاريخ  بمعصرة السويحليالباحثة تصويرمن :            المصدر 

            انة حيث يخلط داخل    وبعد عملية الطحن ينزل الزيتون المطحون إلى العج

  .  ويسخن بواسطة الماءماأللومونيوأحواض من 
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  العجانة مع صندوق التشغيل) 44( الشكل           

  

  

  

  

  

  

  

 

                  

  

  

  .ف2006-12-20بتاريخ  بمعصرة السويحلي ثة الباحتصويرمن : المصدر                

       يبرل عن طريق خراطيم إلى اِلقَنْوبعد عملية الطحن يالضواغط(ات س  (

عن الزيت والمرجين بعملية الضغط أو )، العذابة القرقور(فصل الفيتورة ويتم 

  )أ ،ب(، كما بالشكلين  )الضواغط(ات سيالكبس في البر
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  . الضواغط وخزانات الزيت) أ،ب-45(الشكل   
  

  

  

  

  

  

  

  )ا(لصورةا

  

  

  

  

  

  

  

  )ب(الصورة  
     .ف2006-12-20بتاريخ  ،بمعصرة السويحلي من تصوير الباحثة:  المصدر  
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 بواسطة مـضخة حيـث      الصفياتوبعد عملية الفصل ينقل الزيت إلى              

  .، وهذه هي المرحلة األخيرةيصفى الزيت

  .ياتا الصفّ )46(الشكل 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ..ف2006-12-20تاريخ بمعصرة السويحلي، ب ةمن تصوير الباحث:المصدر
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ل إلى خارج المعصرة بعد عملية الفـصل عـن          قَنْأما بالنسبة للفيتورة فتُ        

هـا  ، حيـث يـتم بيع     هواء إلى سير متحرك خارج المعـصرة      طريقة مضخة   

  . )1( كعلف للحيوانامواطنين الستخدامهلل

  سير خروج الفيتورة) 47(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ف2006-12-20بتاريخ  ،  بمعصرة السويحليثةالباح تصوير من: المصدر

                                           
)( 

1
يوم األربعاء، بتاريخ المقابلة مقابلة شخصية  يحلي، سليمان دبو، أحد العاملين بمعصرة السو 

  .ف20/12/2006
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  : الزيتونعصرالعوامل المؤثرة في 

بعد عملية جني ثمار الزيتون يلجأ بعض المزارعين إلى تخزين الزيتون المعبأ            

بأكياس من الخيش أو البالستيك في مـستودعاتهم أو فـي أجـزاء مكـشوفة               

تهاء من عملية الجني وهذا يؤثر على       معرضة للشمس أو األمطار إلى حين االن      

  : الطرق اآلتية إتباعالزيت ويجب على المزارع 

   .يجب فصل ثمار الزيتون المتساقطة على األرض عن الثمار المقطوفة -1

يجب فصل األوراق أو األغصان الصغيرة عن الثمار ألنهـا تـسبب             -2

 .الطعم المر في الزيت 

    .)1( الخيش أو النايلونعدم تخزين الزيتون في العراء وضمن أكياس -3

  :الشروط الفنية الواجب توفرها يف معاصر الزيتون

يتطلـب   لضمان الحصول على أعلى نسبة زيت بالمواصفات العالية الجـودة         

  :الشروط

  .)2(يجب أن تحتوي المعصرة على ساحة لحفظ الزيتون -1

 .ألوراق لكي تفصل عن الثمار ازلفروجود غسالة آلية وآلة  -2

                                           
)( 

1
  .14منيرة ظافر بك درنة، مصدِر سابق، ص  
)( 

2
 الجزء الثاني، مصدر أمراضها، صناعتها،تاريخها، زراعتها، علي نصوح، شجرة الزيتون ،  

  .14سابق، ص
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 إذا كانت المعاصر تعمل       ساعة 72يف الحوض كل    يجب غسل وتنظ   -3

 .بالضغط

 دقيقـة حتـى يـتم    45يتم جرش الثمار بشكل ناعم لمدة ال تقل عـن          -4

االستخالص بشكل جيد وتسليط الماء الدافئ على المكبس لمدة دقيقتين          

 .ليتم االستخالص

ـ ن الصدأ، وي  وكَالتعبئة في عبوات مناسبة حتى ال تُ       -5 صح باسـتعمال   نْ

 .Stainless Steel أو معدن  أو الفخارلزجاجامعدن 

 م ألن الحرارة العالية تـساعد       15 – 12ن  بيالتخزين في جو حرارته      -6

على عملية األكسدة وعدم تعرضه للضوء ألن الضوء يـساعد علـى            

 .)1(التأكسد السريع 

  

  

  

  

  

  

  
                                           

)( 
1
  .15 منيرة ظافر بك درنة، مصدر سابق، ص 
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  :لمبحث الثانيا

   الزيتون علىةعتمدالمالصناعات      

ل المواد المأخوذة من شجرة الزيتون وحبوب الزيتون في صناعات          تدخ  

تحويله إلى فحم لتـوفير      ماستعمال حطب الزيتون كوقود وكذلك ت     متفرقة مثل   

 صـناعة األثـاث     استعمال األخشاب فـي     والطاقة وللتسخين ولطهي الطعام     

مـن الـصناعات    مختلفة  أنواع   في و  وفي أسقف المنازل   والمعدات واألدوات 

علـف   ك  فكانـت تـستعمل     الطريـة  أما األوراق وأغصان الزيتون   . قليديةالت

  .للحيوانات عند الحاجة

  :ما يليوتتمثل أهم الصناعات في

  .)، الكسبالعذابة (الفيتورة-:أوال

 .المرجين-:ثانيا

 . صناعة الصابون-:ثالثا

 .)الحطب، القطران ( األغصان-:رابعا
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  . الفيتورة: أوالً 

رها هي عبارة عن بقية ثمار الزيتون بعـد أن تـم عـص            :  الخام الفيتورة-1

% 7 ،من الماء % 2وتحتوي على حوالي    . )1(الستخراج الزيت الصالح لألكل   

% 3،  الرطوبةمن  % 50 ،من الزيت إذا كانت متأتية من المعاصر الكالسيكية       

ستعمل زيت الفيتـورة فـي    اوفي السابق   . من الزيت بالنسبة للمعاصر الحديثة    

ألغـراض الـصناعية    ل  الوقت الحالي  ام ولكن اآلن يستخدم في    أغراض الطع 

  . فقط

 هي الفيتورة التي تكون فيها نسبة الزيت مرتفعة         :الفيتورة الدسمة المغربل  -2

 %.10أي حوالي 

ـ        : الفيتورة المستهلكة -3 ي هي الفيتورة المتبقية بعد استخالص الزيـت المتبق

 . )2( من الزيت% 2 من الماء،% 13وتحتوي على ، منها

  :وتستعمل الفيتورة بعد استخالص الزيت منها في صناعات أهمها

 استخالص زيوتها الحامضة لصنع الصابون األخضر وما زاد عن الحاجة           -1

وهذه األحماض المستخرجة مـن زيـت الفتيـورة         . محلياً يصدر إلى الخارج   

  .تستعمل أيضاً كمواد أولية مساعدة في صناعة بعض الروائح

                                           
)( 

1
 عودة، دراسة عن إنتاج الزيتونة وتصنيع منتجاته في  حكمتمحمد الطيب،،  مظهر علي خان 

   .18، ص1980الجماهيرية، معهد اإلنماء العربي، 
)( 

2
  .276سابق، صمصدر  وري،نور الدين الن  
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  .تخفيض حموضتهاتها ل تكرير زي-2

  .)1( مادة للوقود سهلة االشتعال-3

ـ من اإلصابة بنيمـاتودا  تع   حيث استخدمت للحد مادة للتسميد العضوي -4 د ق

           .)2(وساهمت في تحسين خواص التربة الجذور على نبات الطماطم 

وما يتبقى بعد كل هذا من الفتيورة يـستعمل كعلـف للحيـوان ولقـد                 

رب التي أجريت في أمانة الزراعة ومركز البحوث الزراعيـة          أوضحت التجا 

 المـستخرجة مـن الزيتـون تـصلح         الفيتورةومعهد اإلنماء العربي بأن مادة      

  .)3(لالستعمال في أعمال التسميد

ـ        ةالفيتور  من الزيت و   الإن كمية ك   والمرجين يختلف على حسب كميـة ح ب 

اب المعاصر لـم يـستطيعوا       أن أصح  تبين ةالزيتون، ولكن في شعبية مصرات    

 والمرجين المتحصل عليها وذلك يرجع إلى عـدم         ةتحديد كمية كل من الفيتور    

كميـة  أوضحت   التي   ، ولكن المعصرة الوحيدة   *لديهم  تسجيل هذه المعلومات    

  هي  سيارة147 ف حوالي 2005  المتحصل عليها خالل سنةةالفيتور

   

                                           
 .277نور الدين النوري، مصدر سابق، ص )1(

ور على نبات  محمد أسطيل، تأثير مخلفات عصر الزيتون على معدل اإلصابة بنيماتودا تعقد الجذ)2(
  .23، 21، صف1996ير غير منشورة، جامعة الفاتح، طرابلس، الطماطم، رسالة ماجست

  .19-15مت عودة، مصدر سابق، صمظهر علي خان، محمد الطيب، حك )3(
 .مصدر سابق،الزيتون بالشعبية الزيارة الميدانية لمعاصر)4(

 . في نقل الفيتورةاتلم تستطع الباحثة معرفة حمولة السيارة نظراً الستخدام أنواع مختلفة من السيار *

وال توجد لديهم معلومات حول تقدير نسبة الفيتورة        ، معصرة مزرعة السويحلي  

  .)4(السيارةالموجود ب
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  :المرجين عن طريق األتي وةالفيتور ويتم حساب نسبة كل من الزيت و

 %25،  ةفيتـور % 35/ مـرجين % 40 كيلوجرام زيتون، تعطي     100أن كل   

  .)1(زيت

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .من عمل الباحثة:المصدر   
  

  

  
  

                                           
نة اللجنة الشعبية محمد خليل، نشرة اإلنتاج البياني للموسم الزراعي، قسم اإلحصاء الزراعي بأما )1(

  .24 م، ص 1987/1988الستطالع الزراعي وتعمير األراضي مصراتة، 
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ونذكر هنا على سبيل المثال أن عدداً من الدول العربيـة مثـل تـونس                     

 الـصناعية   والمغرب استفادت كثيراً من الفيتورة واستعماالتها في األغـراض        

مثل صناعة الصابون وكذلك في عمليات التسميد والوقود وعلـف للحيوانـات         
و أيضا بعض من الدول األوروبية مثل إيطاليا اسـتفادت مـن مخلفـات              . )1(

د تجفف لتستعمل فيما بعد  في عد      حيث  الزيتون في تصنيع قوالب من الطوب       

  .)2( للوقودمن المناطق اإليطالية كخشب

  :الخالصة

 التي البد من    ياتواألول من   مصراتة الفيتورة ومشتقاتها في     إنتاجبر  يعت  

 وتصنيع الفيتورة  يعتمد بالدرجة األولى على سرعة نقل          وضعها في االعتبار،  

الفيتورة من المعاصر إلى المصانع أو المعامل التي تقـوم بتكريرهـا وهـي              

 الكميات  الصيقل استخ سبب جفافها وبذلك    ي أن التأخير في نقلها      ثطازجة حي 

وإن إيجاد مصانع التكريـر     ،  من الزيوت كما لو نقلت وهي طازجة       مطلوبةال

الحديثة ذات اآلالت المتطورة يعمل على استيعاب كميات أكبر مـن الفيتـورة             

  .)3( إمكانيات تصنعهاتُهمل لقلةة حيث أن كميات كبيرة من الفيتور

                                           
)( 

1
   .18، ص)بدون تاريخ ( آفات تحسين إنتاج وإنتاجية قطاع الزيتون، تونس، ،  الطيب جردق 
)( 

2
  .19 سابق، صمحمد الطيب، حكمت عودة، مصدر،  مظهر علي خان 
 .سليمان دبو، مصدر سابق )3(
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 المرجين : ثانياً

داكن وله رائحة خاصـة وهـو مـا       المرجين عبارة عن سائل ذو لون         

يتسرب من عصر الزيتون بعد استخراج الزيت منه، ويتركـب مـن حـوالي              

% 3من مواد معدنيـة ،      % 1.2من مواد عضوية،    % 14.8من الماء،   % 18

  .)1(من األمالح 

ـ ويستعمل المرجين للتـسميد ل       البوتاسـيوم، واألزوت و     علـى    هحتوائ

للتلوث الذي يسببه الحتوائه على كميـات       الفوسفات ولكن سلبياته كثيرة نظراً      

ل األصباغ الطبيعية الموجودة بالمرجين و استعمالها       تستغكبيرة من األحماض،    

 أن حيث   د من المرجين  استفيمنطقة الدراسة ال    وفي  . في تلوين المواد الغذائية   

المعاصر الموجودة بالمنطقة تتخلص من المـرجين عـن طريـق مواسـير             

المعصرة إلى خارجها، وتصب المواسير في أحواض كبيرة        بالستيكية تمتد من    

   .بجوار المعاصر

  

  

  

  

                                           
)( 

1
  .279نور الدين النوري، مصدر سابق، ص  
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  . المعصرةالمرجين بجوار  حوض)49(الشكل
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

   .ف2006-12-22بتاريخ  في معصرة جمعية الغيران، من تصوير الباحثة:المصدر     

ـ                  رة وفي نهاية موسم عصر الزيتون ينقل المرجين بواسطة سيارات كبي

ويفرغ بعيداً عن المعصرة، في حفر رمليـة كبيـرة معرضـة            ، للتخلص منه 

  .)1(للشمس

  

  

  

                                           
)( 

1
  .دبو، مصدر سابق   سليمان  
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  .مرجين معرض للشمس) 50(الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

  .ف2006-12-22 بتاريخ  في مشروع مزرعة السويحلي، حثةمن تصوير البا: المصدر     
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  -:زيت الزيتون وصناعة الصابون: اًلثثا

نتشرت صناعة الصابون في الجماهيرية وكان الستعمال زيت الزيتـون              ا

 هنيـة دذلك لما يحتويه هذا الزيت من أحماض        ،  في هذه الصناعة    كبيرةً أهميةً

وفي منطقة الدراسة ال توجد مصانع لصناعة الـصابون         . ومعادن وفيتامينات 

دامه إمـا   ويتم استخ  ،ذلك ألن أغلب الزيتون يستهلك من قبل السكان       ، األخضر

مصانع الصابون إلى كميات ال بـاس بهـا مـن             تحتاج ،لالًمخ ازيتونًأو   اًزيت

 من شعبيات أخرى ليتم بيعه في محالت الجملـة          بلَيج الصابون ولكن   ،الزيت

  .)1(ثم يباع في محالت مواد التنظيف الموجودة بالشعبية

   :األغصان واألوراق: رابعاً

ها الخضراء أو الجافة علفاً للحيوانات وأيضاً           يتم استعمال األغصان وأوراق   

 فـي معالجـة     ايضأ أوراق الزيتون وتستعمل  .)2( األغنام مايةتستعمل كسياج لح  

تحتـوي علـى مركبـات طبيعيـة تقتـل          حيث   ،أمراض الرشح  واألنفلونزا   

عـالج  ستخدم األوراق المغليـة فـي   تُالميكروبات والفيروسات والفطريات، و   

، وكذلك إذا طُِبخَت أوراق الزيتـون مـع الخـل           )3(جروح  إلتئام ال والحروق،  

                                           
)( 

1
، يوم الخميس بتاريخ   زيارة ميدانية لبعض محالت الجملة ومواد التنظيف بالشعبية 

  .ف15/2/2007
)( 

2
   .283 نور الدين النوري، مصدر سابق، ص 
)( 

  . 81، ص)الحرية للنشر والتوزيع: القاهرة(، 1ط، التداوي والعالج بزيت الزيتون،  عادل عبدالعال 3
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 ويستخدم خشب أشجار الزيتون فـي صـناعة         )1(يستخدم لعالج وجع األسنان   

  . وكذلك تستعمل في أسقف المنازل قديماً)2(أفخر أنواع األثاث

  الحطـــب : خامساً

ة الزيتون، أو قلع األشـجار المـسنة أو المـصاب          أشجار     بعد عملية تقليم    

 اً خشبي اًفحمجميع حطب شجرة الزيتون الستخدامه      ببعض األمراض، فإنه يتم ت    

  .) المردومة( ما يعرف محلياًللتدفئة ويستخرج الفحم من الحطب عن طريق

   -):امةحالف(المردومة 

  ه ويوضع في حفرة بعمق يتم تجميع حطب الزيتون بعد قطعه وقص

لكبيرة والثقيلة في األسفل معين، وتكون دائرية الشكل وتوضع األخشاب ا

واألخشاب الصغيرة والخفيفة في األعلى، ويكون شكل المردومة هرمي، 

وتترك بعض المنافذ حتى تدخل منها الريح لتقوية النار المشتعلة داخل 

  )51(انظر الصورة رقم . )3(المردومة

  

                                           
)( 

1
 اإلمام العالمة ابن الوردي، منافع النباتات والثمار والبقول والفواكه والخضراوات والرياحين،  

  . 33ص ) تاب العربي، بدون تاريخ سوريا، دار الك(، 1اعي، طفمحمد سيد الرتعليق 
)( 

2
  http// www.nazme.netتاريخ الدخول إلى 3اء شجرة الزيتون، ص، نظمي خليل أبو العط ،

  .ف10/3/2007الموقع 
 يومي السبت واألحد، بتاريخ ،، أحد العاملين في إنشاء الفحامات مقابلة شخصيةعبد القادر الرجوبي )3(

  .ف17/18/2/2007
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  المردومة) 51(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

             

  .ف2007-2-17 يوليو ، بتاريخ9 مؤتمر  فيمن تصوير الباحثة:لمصدرا
  

وبعدها ثم يوضع عليه التراب المبلول بالماء ويغطى الحطب بالصفيح      

  . من فتحات جانبيةتشعل النار داخل المردومة
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  . اشتعال المردومة )52( الشكل

  

  

  

  

  

  

  

                 

  

  .ف2007-2-17 ، بتاريخ يو  يول9 في مؤتمر ةمن تصوير الباحث: المصدر

لها، وبعد  المردومة، للتأكد من أن النار اشتعلت بداخحتَفْ ساعة ت24َد مروروبع

 وعند هدوء النار يفك البناء الخارجي للمردومة الستخراج أكثريومين أو 

   ).ب  53،أ 53 ( لصورتين الفحم وإطفائه كما موضح في ا
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  .فك المردومة) أ،ب-53(الشكلين 
  

  

  

  

  

  

  

                          

  

  

  

   )أ( صورة 
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  كومة الفحم بعد إزالة الغطاء الصفيحي للمردومة

  

� �

� �

�)�(�����������������������������������������������������������������)و�� �

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )ب(الصورة 

  .ف2007-2-18 يوليو ، بتاريخ 9 في مؤتمر من تصوير الباحثة: المصدر

ويتم االستعانة بالماء إلطفاء النار عند اللزوم، ويمع الفحم في أكياس ليتم ج

  . )��1(بيعه أو استهالكه

  

  

  
                                           

)( 
1
  . مصدر سابق عبد القادر الرجوبي، 
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  .ة للبيع المعروضأكياس الفحم) 54(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ف2006-3-5  في مؤتمر الغيران ، بتاريخمن تصوير الباحثة:لمصدرا

  من أجلوحرقه في منطقة الدراسة يتم تجميع حطب الزيتونو

  .)1( كدهانات لالتهابات الجلدية في الحيواناتاستخدامة

  

  

                                           
 .ف5/3/2006ألحد بتاريخ ، يوم االزيارة الميدانية للباحثة لمحلة الصوالح  )(1
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   الزيتون لحرقها الستخدامها في صنع القطرانأغصان) 55(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ف2007-2-1بتاريخ  في مؤتمر الغيران ،  من تصوير الباحثة: المصدر

ج ستخريبعض الدول العربية التي تنتشر فيها زراعة الزيتون في و

القطران الطبيعي من حرق أغصان الزيتون داخل آالت خاصة، وهذا القطران 

لى به أماكن قطع األغصان الكبيرة لمنعها من التشققطْي.  
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  زيت الزيتونأهمية  صفات و وأنواع-:المبحث الثالث

 زيت الزيتون من عصر حبوب الزيتون ونظـرا الخـتالف         يستخرج  

 ذي ينعكس علي اخـتالف أصـناف      المناطق الزراعية وطور النمو ال    

   :زيت الزيتون المنتج ويمكن تقسيمها كما يلي

  أنواع زيت الزيتون: أوال

  : البكر الممتاززيت الزيتون -1

هو الزيت المستخلص من ثمار شجرة الزيتون، ويتم جني ثمـار الزيتـون      

، ولذلك يسمى زيت بكر، ويتميز      )1(قبل نضجها تماما وقبل سقوط األمطار     

  .)2(%1حة متميزين، وال تزيد نسبة الحموضة في الزيت عن بطعم ورائ

  :زيت الزيتون البكر الجيد -2

 غـرام   100في  % 1.5 أكثر من بلغ فيه معدل الحموضة     يي  لذهو الزيت ا  

  .)3(من الزيت

  :يلبكر العادزيت الزيتون ا -3

% 3 أكثر مـن  ، وتبلغ فيه نسبة الحموضة      نمستساغتييتميز بطعم ورائحة    

  .الزيت غرام من 100في 
                                           

 . ف2007-7-12بتاريخ  مصدر سابق،فتح اهللا عبد العال، )1(

 .153 طه الشيخ حسن، مصدر سابق، ص )2(

 .15، مصدر سابق، ص ك درنة منيرة ظافر ب)3(
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  :الصالح لالستهالكغير زيت الزيتون البكر  -4

  يتميز هذا النوع من الزيت بطعم ليس جيداً ورائحته ثقيلة مقارنة  

ن إعادة عصر الزيتون مرة أخرى، وتبلغ ع، وهو ناتج )1(السابقة بالزيوت 

 .)2( غرام من الزيت100أو أكثر في % 3.3نسبة الحموضة فيه 

   -:صفات زيت الزيتون: ثانياً

  -:يالنقصفات زيت الزيتون : أ

  :يتصف زيت الزيتون النقي بما يلي

 باهـت أو ذهبـي أو مائـل للخـضرة الناتجـة مـن مـادة              لونه-1

  .)3(الكلوروفيل

ـ        انله رائحة وطعم خاص   -2 ـ   به، فنجد أن طعمه يترك أثراً طيب  يا ف

 .، وله رائحة عطرية جيدةالفم

  األثيـر و   قليل الـذوبان فـي الكحـول ويـذوب بـسهولة فـي            -3

 .)4(الكلوروفورم

  

   -:صفات زيت الزيتون الرديء: ب

  -:يتصف زيت الزيتون الرديء بما يلي
                                           

 . 260نور الدين النوري، مصدر سابق، ص )1(

 .34ابق، ص عادل عبد العال، مصدر س) 2(

 .ف15/11/2006ة السويحلي، يوم األربعاء، بتاريخمشروع مزرعزيارة ميدانية لمعصرة ) 3(

 .155طه الشيخ حسن، مصدر سابق، ص  )4(
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  .عمه متغير وقد يحرق بشدة في الفمط-1

 .له رائحة تدل على فساده-2

3-ليقا غير مقبول بعد استعماله في الطبخ أو اليترك طعم. 

 إلـى أكثـر مـن    دة في الزيت تـصل فيه نسبة من األحماض المنفر  د  جتو-4

0.5
)1(. 

  

  -:الحموضة في زيت الزيتون

ـ  ثير كبيرا أثناء عملية بيـع الزيـت       إن درجة الحموضة لها تأ          د أن  ، فنج

فزيت الزيتـون الممتـاز         ،واع لزيت الزيتون  المواطن يقوم باختيار أفضل األن    

هو المفضل لدى المواطنين وهو الـذي       و% 1تزيد فيه نسبة الحموضة عن      ال  

  .)2(ز بلونه األصفر المائل إلى االخضراريتمي

  :ويعود ارتفاع حموضة الزيت بسبب أو أكثر من األسباب التالية      

عملية خلط الثمار الناضجة التي تم جنيها مباشرة من الشجرة مع الثمار              -)1

  . الفاسدة التي سقطت تحت الشجرة

ذا تعفنت الثمار بعد     التأخر في عملية نقل الزيتون إلى المعصرة وخاصة إ         -)2

  .عملية الجني

                                           
 .155طه الشيخ حسن، مصدر سابق، ص  )1 (

-7-3 يوم االثنين بتاريخ )أوالد أبوشعالة(زيارة ميدانية للباحثة لسوق الخضرة في محلة المقاصبة  ) 2(
 .ف2006
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ج األصناف ببعضها    عملية تعبئة الزيتون أو تكديس الزيتون بالرص ومز        -)3

  .)1( دون فصل الزيتون

  .الزيتون ال يصلح للغليزيت 

 عدم التشبع لـذلك      ترتفع فيها درجة حرارة    التيإن زيت الزيتون من الزيوت       

هيك عن االنحـالل الـسريع و       يسبب تعرضها لألكسدة فى وقت قصير جداً نا       

  .)2(ليق أثناء استخدامه فى الالمائيالتحلل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 .261ر سابق، ص نور الدين النوري، مصد )1(

     .33،32  ص، مصدر سابق،عادل عبدالعال ) 2(
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  -:أهمية زيت الزيتون: ثالثاً

ترجع القيمة الغذائية والطبية العالية لزيت الزيتون الحتوائه على نسبة عالية 

حمض األولييك وحمض البالميتك، وحمض ( وهي هنيةدالمن األحماض 

وكذلك يحتوي على نسب عالية ،)تياريك والميرسيتيكالينولييك، وحمض االس

  �.)1( وعلى بعض المعادنE.Bوخاصة فيتامين ، من الفيتامينات

  -:وتتمثل أهمية زيت الزيتون في اآلتي

من % 8.3أكدت األبحاث العلمية أن حليب األم يحتوي على نسبة  -1

نخفض  لينوليك، وهذا الحمض له أهمية في تغذية اإلنسان ويالذهنيالحمص 

ويؤكد المختصون بالتغذية أن % 1.6هذا الحمض في حليب األبقار إلى 

األطفال الذين يحإلصابة بالعديد من لمون من حليب أمهاتهم معرضون ر

وبالتالي فيجب تغذيتهم ،  بحليب خال من الدهنماألمراض إذا تمت تغذيته

توائه على  الزيوت؛ وذلك الح أنواعبزيت الزيتون ألنه أفضل بحليب ممزوج

�.)2(نسبة من حمض األولييك �

للوقاية من تصلب الشرايين والذبحة الصدرية وجد أن المداومة على و -2

تناول زيت الزيتون يساعد على منع تصلب الشرايين؛ وبالتالي يحمي الجسم 

                                           
)( 

1
  www.nazme.net 3-10، نظمي خليل أبو العطاء، شجرة الزيتون، تاريخ الدخول إلى الموقع-

  .4ف، ص2007
)( 

2
  .165-164 طه الشيخ حسن، مصدر سابق،ص  
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من خطورة هذا المرض ومضاعفاته التي من بينها تصلب شرايين المخ 

 .)1(والقلب واألطراف والكلى

3- ب زيت الزيتون الدهون ويساعد في تقوية الكبد، ويساعد في عالج يِذي

زيت الزيتون مضاد للسموم، ومن هنا فهو يزيد من يعتبر و، الذهنيالكبد 

2(ةقدرة الكبد على إزالة السمي(. 

زيت الزيتون يقوي البصر ويمنع العشاء الليلي بما يحتويه من فيتامينات  -4

ك أمراض الصدر، وكذلك يساعد في ويمنع ارتخاء الجفون، ويعالج كذل

 .)3(عالج أمراض تشنج العضالت والمفاصل وآالمها

 يستخدم زيت الزيتون كملطف وملين لألمعاء في حاالت اإلمساك،  -5

 .وكذلك يتم استخدامه في الحقنة الشرجية كمسهل لألمعاء

زيت الزيتون يقي من السرطان، أكدت الدراسة واألبحاث العلمية بأن  -6

 عكسياً بين زيت الزيتون وبين اإلصابة بعدد من األمراض اًبهناك تناس

 .)4 ()سرطان الجلد، والمعدة، القولون(السرطانية 

                                           
)( 

1
   www.nazme.com،ل إلى الموقع الدخو، نظمي خليل أبو العطاء مصدر سابق 

  .ف10/3/2007
)( 

2
  .166 حسن، مصدر سابق، ص الشيخ  طه 
)( 

3
  .ف10/3/2007 موقع طبيبك، تاريخ الدخول إلى الموقع  
)( 

4
، ص )ف2005، 1مجلة الهالل، العدد ( وي، فوائد زيت الزيتون الصحية، البشير أحمد الجطال 

26-27.  
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األكزيميا وتشقق األيدي و القوباء  زيت الزيتون في عالج فقر الدم ويفيد -7

والكساح والروماتيزم والتهاب األعصاب، إضافة إلى أنه يستخدم كعالج 

 صلى اهللا عليه -كما قال رسول اهللا . قشرة الرأسلتساقط الشعر، ومانع ل

 .)1 () من شجرة مباركة جرخْكلوا الزيت وادهنوا به فإنه ي(  -وسلم

زيت الزيتون ومرض السكر، يسبب مرض السكر في نقص إفراز  -8

فقد . األنسولين من البنكرياس ويؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم

 .)2(السكر بتناول زيت الزيتونأوصى االتحاد األمريكي لمرضى 

لزيت الزيتون أهمية في الوقاية من فرط الحموضة والقرحة المعدية وله  -9

 .)3(ويقلل اإلصابة بالحصىخاصية عالجية في عالج اإلثنى عشر 

يؤدي تناول زيت الزيتون إلى هدوء األعصاب و انخفاض ضغط الدم  -10

 .المرتفع

 .للثة والفمالتهابات ا يساعد زيت الزيتون في تخفيف  -11

12- كريمات الوجه  الوجه، ويستعمل في صناعة زيوت وعم بشرةنّي

 .والصابون ويعالج حروق ضربة الشمس وحروق النار

                                           
)( 

1
   .7 ص،) ف2006 ،3عدد أسواق ، المجلة ( محمود الفقيه، الزيتون،  
 .97عبداللطيف واكد، مصدر سابق، ص )2(

 .المصدر السابق )3(
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يستخدم زيت الزيتون كمدر للبول فقد وجد أن المداومة على تناول -13

يز مواده زيت الزيتون يساعد على إدرار البول ويمنع تراكمه أو ترك

  . كثير من األمراض منوبالتالي يحمي الجسم

الذي يقي األطفال من الكساح و                                " د"يحتوي زيت الزيتون على فيتامين -14

كما يعتبر . و يستخدم كقطرة لألنف للتخلص من االنسداد، تقوس الساقين

  .)1(فاتحاً للشهية

ول زيت يستخدم كمضاد لمرض البول السكري، ألن االستمرار في تنا15-

الزيتون يساعد على حماية الجسم من حدوث مرض البول السكري كما أنه 

 .)2(الغذاء المفضل المسموح بتناوله في حالة حدوث المرض

يضاف زيت الزيتون للسردين المحفوظ في العلب كمادة حافظة -16

 .)3(ولتحسين طعمه

يضاً يضاف زيت الزيتون لبعض األدوية والعقاقير الطبية ويستعمل أ-17

 .)4(في الطهي

 .)5(يستخدم زيت الزيتون في عالج مرض الجرب عند الحيوانات-18

                                           
 .70، ص83 ص ،عادل عبد العال، مصدر سابق )1(

)2(
 www . nazme . net  نظمي خليل أبو العطاء، مصدر سابق.  

 ف2006-5-3 يوم األربعاء بتاريخ ،زيارة ميدانية لبعض محالت المواد الغذائية بمنطقة الدراسة )3(

 .10ص، مصدر سابق، نالشيخ حسطه  )4(

 .ف2006-7-2يوم األحد، بتاريخ مقابلة شخصية  ،ي حيواناتمرب، إدريسعبد اهللا  )5(
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  الخاتمة

    :النتائج: أوالً

للعوامل الطبيعية دور مهم في زراعة وإنتاج أشجار الزيتون في منطقة  -1

  .الدراسة

الدافنية، طمينة، : (  الزيتون في المناطق الزراعية الثالثةأشجارتتركز  -2

ذلك للزحف العمراني علي ، األخرى في المؤتمرات ها وتقل أعداد،)نالغيرا

أغلب المساحات في المؤتمرات األخرى هي عبارة عن المساحات الزراعية، و

، هكتار، إلى هكتار ونصف، أما  تتراوح مابين نصف هكتارةقزميمساحات 

ين بومافي مؤتمر الغيران،   هكتار3-1 مابين  فتتراوحالمؤتمرات الزراعية

  . هكتار في مؤتمر الدافنية30-20، و طمينة هكتار في مؤتمر 8-15

رق البد من وجود جهات مختصة من أجل توعية المزارعين عن الط -3

، فوعي ، وكيفية االهتمام بشجرة الزيتونة لعملية زراعة األشجارصحيحال

  . له عالقة كبيرة بإنتاجية شجرة الزيتوننالمزارعي

ون اعتمادا كلياً على مياه األمطار في منطقة الدراسة تعتمد أشجار الزيت -4

   ى وبالتالي تؤثر على عملية الحملوكمية األمطار تختلف من سنة إلى أخر

  ".ظاهرة المعاومة في اإلنتاج"
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التي  لى إنتاجية من السنةعف كانت أ2005إنتاجية أشجار الزيتون سنة  -5

  .قبلها والتي بعدها

عية التي يقدمها المزارع إلى أشجار الزيتون من  تعتبر الخدمات الزرا-6

 ،مقتصرة فقط على المؤتمرات الزراعيةالخ، ...تسميد، حرث، إزالة لألعشاب

بأشجار الزيتون سوى في عملية الجني يتم االهتمام أما في باقي المؤتمرات ال 

  .فقط

 زيادة أعداد أشجار الزيتون في بعض المحالت مثل مؤتمر الغيران ، -7

 فأصبح المزارعين  غير المستغلةلك نتيجة لوجود المساحات الزراعيةوذ

يتجهون إلى غرس أشجار الزيتون بالدرجة األولى ثم غرس أشجار النخيل في 

  .المرتبة الثانية وبأعداد أقل من األولى

 أثناء زراعة أشجار الزيتون الكثير من الصعوبات من ون يواجه المزارع-8

، ، واستقبال الزيتون في المعاصر قلة األيدي العاملة، المياه، التربة:بينها

  .النقلو

محصول أشجار الزيتون في المعاصر الموجودة بالشعبية والقليل  يتم عصر-9

، ويقدر أجر المرطة الواحدة جداً هو الذي يتم بيعه كحب زيتون في األسواق

  .في عملية العصر من دينار ونصف إلى دينارين
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 العناية بصحة الشجرة مبيدات الحشرية يؤثر على ارتفاع أسعار ال-10

  .تها إنتاجيويضعف

 يستخرج من ثمار الزيتون الكثير من المنتجات التي تعتمد عليها العديد -11

من الصناعات في الجماهيرية مثل زيت الزيتون، زيتون المائدة، المرجين، 

  .الفيتورة، األحماض الذهنية، األسمدة

ين من زيت الزيتون في األسواق المحلية بالشعبية،  يباع إنتاج المزارع-12

أما بالنسبة إلنتاج القطاع العام مثل مزرعة السويحلي فجزء منه يتم بيعه في 

لتعليبه أو صالة العرض للمواطنين والجزء األكبر يتم نقله إلى مدينة طرابلس 

  . الصابون صناعةالستخدامه في

يها مثل فنواع الزيت جد جهات مختصة يتم عرض أفضل أال تو -13

  . األخرىلمناطقاالمعارض التي تقام في 

  من الفيتورة في منطقةاالستفادةال توجد جهات مختصة من أجل  -14

  .الدراسة، وتقتصر فقط على بيعها لمربي الحيوانات وبأسعار مرتفعة

 خالل عملية عصر الزيتون وجدنا أن نسبة المرجين أكثر من نسبة -15

% 40كيلوجرام من الزيتون 100ت، حيث ينتج عن كل الفيتورة والزي

  .زيت% 25فيتورة، % 35مرجين، 
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    :التوصيات: ثانياً

يع المزارعين للعناية بأشجار الزيتون وتقديم كافة الخدمات الزراعية جتش  -1

  ).إلخ......تسميد، تقليم ، حراثة،(الالزمة لهذه األشجار من 

 إرشادية وإنشاء محطات وإرشادهم تهمتوعي زيارة المزارعين من أجل -2

لتعريف بكافة الخدمات لا أشجار الزيتون وذلك فيهبالمؤتمرات التي تنتشر 

  .الزراعية لهذه األشجار

 :جار الزيتون وذلك بالطرق اآلتيةدعم مزارعي أش -3

  . لتوفير كافة الخدمات الزراعية الالزمة بدون فائدة منح قروض زراعية-أ 

عية ألشجار الزيتون عن طريق الجمعيات التعاونية  إقامة خدمات زرا-ب

  .الزراعية

  . شراء الفائض من الزيت من المزارعين من أجل تشجيعهم-ج

 أشجار الزيتون وذلك لما  بجوار منع زراعة أي محاصيل زراعية أخري-4

  .تلحقه بها من أمراض وأضرار

 تكون خمسة  يجب على المزارع ترك مسافة كافية بين أشجار الزيتون كأن-5

  . تقديم الخدمات الالزمة لألشجار منأو سبعة أمتار من كل جانب حتى يتمكن

شعبية حول شجرة الزيتون  األبحاث والدراسات في ال البد من إجراء-6

  .لمعرفة اآلفات التي تصيب هذه الشجرة للقضاء عليها
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ية  من أجل العنا المتخصصة والمهتمة تهيئة مجموعة من الكوادر الفنية-7

  .بهذه األشجار وذلك عن طريق إقامة الدورات والتدريبات للفنيين

كثـر   دراسة إمكانية التخلص من األشجار الهرمة التي قلـت إنتاجيتهـا و            -8

  .إصابتها باألمراض

 واستبدالها بأصناف أخرى ذات ةغير الجيد االستغناء عن األصناف -9

  .إنتاجية عالية

في جمع ثمار الزيتون، نظرا لصعوبة  دراسة إمكانية استخدام الطرق -10

  .باأليديوتكلفة عملية الجمع 

 من زراعة زيتون المائدة، وخاصة أنه يدخل في اإلكثار التركيز على -11

  .الالزمة في الحياة اليومية يد من الصناعاتدالع

زراعتها   توفير المياه الالزمة لري أشجار الزيتون وخاصة في بداية-12 

  . من عمرهاولىاألوخالل السنوات 

 االستفادة من مياه األمطار التي  تتم تجميعها من الشوارع والتي تنقل -13

  فيم يتم تفريغهاث إلى خزانات تجميع مياه األمطار الموجودة في الشعبية

   .البحر
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بمنظومة النهر ) طمينة، الدافنية، الغيران ( ربط المؤتمرات الزراعية-14

 المياه الالزمة لهذه األمطار لتعويض نقص الصناعي العظيم من أجل توفير

  .كمية األمطار في بعض السنوات

 اإلشراف على عمليات التقليم التي تجرى في مزارع الزيتون في -15

  .المنطقة

 توفير األيدي العاملة الجيدة والرخيصة من أجل عملية جني ثمار -16

  .الزيتون

ضل أنواع الزيتون عرض زيت الزيتون في معارض خاصة للتعريف بأف -17

  .الموجودة بالشعبية

 المشاركة في بعض المعارض الدولية والعالمية التي تقام عن أشجار -18

  .الزيتون وعرض المنتج الموجود بالشعبية

 وزيته الفائض عن نالزيتوشراء ل التعاقد مع بعض الدول المجاورة -19

  .حاجة الشعبية

ونه أسود مما يؤثر في لون يصبح لل الزيتون إلى المعاصر قبل أن  يتم نق-20

  . وطعمهالزيت

 ويجب توفير طرق النقل ناعات الصالعديد من االستفادة من الفيتورة في -21

  . منهالالستفادة  لمخصصا إلى المكانواصالت الجيدة ليتم نقل الفيتورة والم



  196

  . توفير األسمدة الكيميائية للمزارعين وبأسعار تناسب الجميع-23

لمبيدات الحشرية للقضاء على اآلفات واألمراض التي تصيب  توفير ا-24

  .أشجار الزيتون وبأسعار مناسبة

  .ين صارمة تمنع قطع أشجار الزيتونإصدار قوان-25
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  المراجع

  مراجع باللغة العربية: أوالً

  الكتب-أ

راوات  ابن الوردي، منافع النباتات و الثمار و البقول والفواكه والخض-1

بال (، سوريا، دار الكتب العربي،1والرياحين، ترجمة محمد سيد الرفاعي، ط

  ).تاريخ

أحمد أنديشة، التاريخ السياسي واالقتصادي للمدن الثالث في ليبيا، مكتبة  -2

  .ف1992الشعب، مصراتة، 

ف، 1970، 1911إدريس صالح الحريري، االستعمار اإليطالي في ليبيا  -3

  .الليبيين ضد الغزو اإليطاليمركز دراسة جهاد 

، طرابلس، منشورات دار مكتبة 1 الهادي أبو لقمة، دراسات ليبية، ط-4

  .ف1970الفكر، 

بشار جعفر، الزيتون، زراعته، فوائده، إكثاره، حمايته، سوريا، دار  -5

  ).بال تاريخ(المعرفة، 

 هاشم  جان ديبوا، االستعمار اإليطالي في ليبيا، طرقه ومشاكله، ترجمة-6

  .ف1968، بنغازي، دار ليبيا للنشر والتوزيع، 1حيدر، ط
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جودة حسين جودة، الجغرافيا المناخية والنباتية، اإلسكندرية، دار المعرفة  -7

  .ف1989الجامعية، 

 جون رايت ، تاريخ ليبيا منذ أقدم العصور، تعريب عبد الحفيظ الميار، -8

  .ف1982ني، ، طرابلس، منشورات الفرجا1أحمد البازدري، ط

 جيري لين فاولر،االستيطان الزراعي اإليطالي في ليبيا منطقة طرابلس،        -9

  .ف1988، ن، مركز جهاد الليبيي1ترجمة عبد القادر المحيشي، ط

حسن الجديدي، الزراعة المروية وأثرها على استنزاف المياه الجوفية في  -10

هيرية للنشر والتوزيع ، مصراتة، دار الجما1شمال غرب سهل الجفارة، ط

  .ف1992واإلعالن، 

حسن خالد العكيدي، الزيتون وزيت الزيتون، تكنولوجيا الزراعة  -11

  .ف2000والتصنيع، عمان، دار زهران للنشر والتوزيع، 

، طرابلس، الهيئة القومية 1خالد رمضان بن محمود، الترب الليبية، ط -12

  .1995للبحث العلمي، 

، بيروت، دار النهضة 2ية الموارد واإلنتاج، ط سارة حسين، جغراف-13

  .1988العربية، 

  صباح الراوي، السيد عدنان، أسس علم المناخ، الموصل، دار الحكمة،-14

  .ف1990
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 طه حسين الشيخ، الزيتون، زراعته، خدمته، أصنافه، تصنيعه، آفاقه، -15

  .ف1995، دمشق، دار عالء الدين، 1ط

ف، الفاكهة المستديمة الخضرة، زراعتها  عاطف إبراهيم، محمد نظي-16

  .ف1995، اإلسكندرية، منشأة المعارف، 1رعايتها إنتاجها،ط

، القاهرة،الحرية 1 عادل عبد العال، التداوي والعالج بزيت الزيتون، ط-17

  .ف2001للنشر والتوزيع، 

، بنغازي، دار الكتب 1 في ليبيا، طة عبدالحفيظ الميار، الحضارة الفينيقي-18

  .ف2001لوطنية، ا

نجلو األشجار وتصنيع الثمار، مكتبة اإلعبد اللطيف واكد، الزيتون تربية  -19

  ).بدون تاريخ(المصرية، 

، القاهرة، الدار العربية 1عدنان الجنديل، الزراعة و مقوماتها في ليبيا،ط-20

  .ف1978للكتاب، 

  .ف1989، بغداد، 1 عالء عبد الرزاق، جبار عباس، إنتاج الفاكهة، ط-21

، القاهرة، دار الفكر العربي، 2 علي هارون، جغرافية الزراعة، ط-22

  .ف2001

 علي نصوح الطاهر، شجرة الزيتون، تاريخها، زراعتها، أمراضها، -23

  .ف2002والتوزيع،  ، عمان، دار الكندي للنشر1صناعتها، الجزء األول، ط
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، أمراضها، زراعتها علي نصوح الطاهر، شجرة الزيتون، تاريخها، -24

  .ف2002، عمان، دار الكندي للنشر والتوزيع، 1صناعتها، الجزء الثاني، ط

، بنغازي، دار الجماهيرية 1 فيصل علي أسعد، الفينيقيون في ليبيا، ط-25

  .ف1996للنشر و التوزيع، 

 كلوديو سيجري، الشاطى الرابع، االستيطان اإليطالي في ليبيا، ترجمة -26

 طرابلس، مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو عبد القادر المحيشي،

  .ف1987اإليطالي، 

، 1 محسن محارب، محمد سالم ضوء، مدخل إلى الجغرافيا الزراعية،ط-27

  .ف2002الزاوية، دار شموع الثقافية، 

محمود أبوعرقوب، الزيتون،إنتاج أمراض، حشرات، نيماتودا، حشائش،  -28

  .ف1998المكتبة األكاديمية، : ، القاهرة1ط

، ن محمد أمحمد الطوير، تاريخ الزراعة في ليبيا أثناء الحكم العثمانيي-29

  .ف1991، بنغازي، دار الكتب الوطنية، 1ط

، بنغازي، 3 محمد المبروك المهدوي، جغرافية ليبيا البشرية، ط-30

  .ف1998منشورات جامعة قاريونس، 

اكهة المستديمة مكي، الخفاجي، سهيل عليوي، عالء عبد الرزاق، الف -31

  .ف1990الخضرة، بغداد، وزارة التعليم العالي،
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مكي الخفاجي، فيصل عبد الهادي المختار، إنتاج الفاكهة والخضر،  -32

  .ف1989بغداد، بيت الحكمة، 

، نابلس، دار وائل للنشر، 1 منصور حمدي، الجغرافية الزراعية، ط-33

  .ف2004

  .ف1999، سألجيال، صفاقنور الدين النوري،  الزيتونة ثروة ا -34

، طرابلس، منشورات 1 يوسف الغزال، ليبيا ملتقى المغرب والمشرق، ط-35

  .ف2006، ةالجامعة المغاربي

 الوثائق العثمانية األولى، ترجمة محمد األسطى، خليفة الدويني، -36

  .ف1990، ضد الغزو اإليطالي، نطرابلس، منشورات مركز الجهاد الليبيي

  :يةالرسائل العلم- ب

استخدامات المياه والمشكالت التي تواجهها شعبية  جمال الدين عيبلو، -1

مصراتة، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى قسم الجغرافية، كلية 

  .ف2004اآلداب والعلوم، جامعة المرقب، زليتن، 

 علي عبد السالم جراد، تحليل التباين المكاني لألشجار المثمرة بمنطقة -2

لة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى قسم الجغرافية، كلية اآلداب، يفرن، رسا

  .ف2002 أبريل، الزاوية، 7جامعة 
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 علي مصطفى سليم، العالقات المكانية لنظم الحيازات الزراعية لتمويل -3

الزراعة في منطقة مصراتة، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى قسم 

  .ف2005الجغرافيا، جامعة المرقب، زليتن، 

 محمد حميميد محمد، االتجاهات المكانية لتطور االستيطان الزراعي -4

ف، رسالة 1970-ف1911اإليطالي في منطقة مصراتة، ترهونة، طرابلس، 

األقسام ( والعلوم، قسم الجغرافيا، كلية اآلدابماجستير غير منشورة مقدمة إلى 

  .ف1999، )األدبية ، زليتن

خلفات عصر الزيتون الفيتورة على معدل  محمد نافع أسطيل، تأثير م-5

اإلصابة بنيماتودا تعقد الزيتون على نبات الطماطم، رسالة ماجستير غير 

  .ف1996منشورة مقدمة إلى  قسم النبات، جامعة الفاتح، طرابلس، 

استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية ، مصباح محمد عاشور-6

، توسع العمراني في مدينة مصراتةواالستشعار عن بعد في تحديد محاور ال

 7جامعة ، كلية اآلداب رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى قسم الجغرافيا،

  . ف2005، أكتوبر، مصراتة
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  -: التقارير والنشرات اإلحصائية-ج

 إبراهيم نشنوش، مسعود قاجيم، تقرير عن إصابة أشجار الزيتون بحشرة -1

يحلي بمصراتة، طرابلس، مركز البحوث سوسة الزيتون بمزرعة السو

  .ف1990الزراعية، 

بدون ( الطيب جردق، آفاق تحسين إنتاج وإنتاجية قطاع الزيتون، تونس، -2

  ).تاريخ

، مديرية اإلرشاد 11 حسين قطلبي، دليل آفات شجرة الزيتون، نشرة رقم -3

  ).بدون تاريخ(الزراعي، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، 

، 1األمين األرباح، األمن الغذائي وأبعاده ومحدداته وسبل تحقيقه، طصالح  -4

  .ف1996الجزء الثاني، بنغازي، دار الكتب الوطنية، 

، 1صالح األمين األرباح، األمن الغذائي وأبعاده ومحدداته وسبل تحقيقه، ط -5

  .ف1996الجزء الثالث، بنغازي، دار الكتب الوطنية، 

الحميد، حصر آفات وأمراض شجرة الزيتون  عياد الحاجي، فتحي عبد-6

بشعبية مصراتة، نالوت، المرقب، ترهونة، مسالتة، غريان، يفرن، طرابلس، 

  .ف2005مركز البحوث الزراعية والحيوانية، 



  204

 عياد الحاجي وآخرون، المصائد الجاذبة الجنسية في مراقبة خروج حشرة -7

، طرابلس، مركز لزيتونحفار الساق، ذبابة ثمار الزيتون، وفراشة ثمار ا

  .ف2005البحوث الزراعية، 

محمد بدر، علي كيشدان، تقرير عن الحالة الراهنة لشجرة الزيتون في  -8

 للرفع من الكفاءة اإلنتاجية لها، طرابلس، مركز ةليبيا والحلول المقترح

  ).بدون تاريخ(البحوث الزراعية، 

راعي، مصراتة، قسم محمد، خليل، نشرة اإلنتاج النباتي للموسم الز -9

اإلحصاء الزراعي بأمانة اللجنة الشعبية لالستصالح الزراعي وتعمير 

  .ف1988، 1987األراضي، 

 مظهر خان، محمد الطيب، حكمت عودة، دراسة عن إنتاج الزيتون -10

  .ف1980وتصنيع منتجاته بالجماهيرية، معهد اإلنماء العربي، 

كل الزيتون في الجماهيرية،  منيرة ظافر بك درنة،  تقرير عن مشا-11

  .ف2002طرابلس، مركز البحوث الزراعية،

 أمانة االستصالح الزراعي وتعمير األراضي، تقرير عن شجرة الزيتون، -12

  ).بدون تاريخ(مصراتة 

، شركة إيسيلت 1 أمانة التخطيط، مصلحة المساحة، األطلس الوطن، ط-13

  .ف1978لخدمة الخرائط، 
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لمرافق ببلدية خليج سرت، التقسيم اإلداري لبلدية خليج  اللجنة الشعبية ل-14

  .ف1989سرت وفروعها والمحالت التابعة لها، بيانات منشورة، 

  . اللجنة الشعبية للتخطيط العمراني، بيانات غير منشورة-15

 اللجنة الشعبية لالستصالح وتعمير األراضي، تقرير عن التنمية -16

  .ف1980راتة، الزراعية والتربة في مصراتة، مص

  .ف2005 اللجنة الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية بشعبية مصراتة، -17

  . ف2005 بيانات غير منشورة، اللجنة الشعبية للزراعة في تاورغاء،-18

اللجنة الشعبية العامة لالستصالح وتعمير األراضي الزراعية في  -19

  .ف1986الجماهيرية، حقائق وأرقام، طرابلس، 

مصلحة اإلحصاء ، ماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى الج-20

  .ف1989والتعداد، الزراعي العام، مصراتة، 

مصلحة اإلحصاء ، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى -21

  .ف1987والتعداد، الزراعي العام، بلدية خليج سرت، 

لتوثيق، النتائج النهائية للتعداد الزراعي،  الهيئة الوطنية للمعلومات وا-22

  .ف2001

  ، بيانات غير منشورة، الهيئة العامة للمياه والصرف الصحي، مصراتة-23

  .ف2006
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 دار المحفوظات التاريخية بطرابلس، ملف الزراعة، مركز دراسة جهاد -24

   ).24وثيقة رقم (الليبيين ضد الغزو اإليطالي، قسم الوثائق والمخطوطات، 

التقنيات الحديثة في زراعة وإنتاج ، إكرام ابوشنب ،محمد السيد  -25

جمهورية مصر ، نشرة صادرة عن اإلدارة العامة للثقافة الزراعية ، الزيتون 

.  ف2002، العربية  

   الدوريات- د

، السنة 1 أحمد تيكة، مصطلحات زراعية، الينبوع األخضر، العدد-1

  .ف1983الرابعة، 

، 1الوي، فوائد زيت الزيتون الصحي، مجلة الهالل، عدد البشير الجط-2

  .ف2005

 الطيب جردق، مقاومة اآلفات والطفيليات بالتقنيات الزراعية، مجلة -3

  .ف2000الفالحة، تونس، 

 عاشور العجيلي، تقليم الحمضيات ووقاية األشجار المثمرة، مجلة الفالح، -4

  .ف1990ن 1العدد 

المتكاملة لمكافحة اآلفات وتطبيقها في الشرق عبدالمنعم تلحوق، الطرق  -5

  .ف1983األوسط، مجلة وقاية النبات العربية، 
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محمد علي رجب، نصائح إلى مزارعي محاصيل الفاكهة، مجلة الفالح،  -6

  .ف1990، 1العدد

  .ف2006، 3 محمود الفقيه، الزيتون، مجلة أسواق، العدد-7

الجماهيرية، مجلة الفالح،  تنمية وتطوير زراعة وإنتاج الزيتون في -8

  .ف2003

  .ف1978، 2 إدارة اإلرشاد والتعاون الزراعي، مجلة الفالح، العدد -9

  ، 38، السنة 7  قرارات مؤتمر الشعبي العام الجريدة الرسمية، العدد-10

  .ف1990- 1-3

 تقرير عن أحوال الزراعة والبستنة والموارد الطبيعية القنصل جاغو، -11

، ترجمة نادية )1900 - 5-29(رابلس بشمال أفريقيا، األخرى لوالية ط

كاجيجي، مجلة الشهيد، العدد المزدوج السابع والثامن، تصدر عن مركز 

  .ف1987-1986دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو اإليطالي، 

   المقابالت الشخصية- ه

أفطيمة حمودة، مزارعة في مؤتمر الدافنية، مقابلة شخصية يوم السبت،  -1

   . عصرا5:47ً ف، 2007-6-16  بتاريخ

جمال الربيعي، أحد العاملين بمعصرة السويحلي مقابلة شخصية يوم -2

  . ف2006-12-20األربعاء، بتاريخ 
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حسن بن رابعة، مهندس في مشتل السابع من أبريل، مقابلة شخصية يوم  -3

  . صباحا10:00 ف، الساعة 2007-7-12االثنين، بتاريخ 

الموظفين في قسم الوقاية باللجنة الشعبية للزراعة أحد ، خليفة إرويحة -4

 .ف2007-8-15والثروة الحيوانية، مقابلة شخصية  يوم األربعاء، بتاريخ 

 يوم الجمعة، ،رجب مسعود، مزارع في مؤتمر الدافنية، مقابلة شخصية -5

  .ف2006-1-13بتاريخ 

خصية يوم مقابلة ش، سليم المجيعي، أحد المزارعين في مؤتمر الدافنية -6

 .ف2007-3-3السبت، بتاريخ

سليمان دبو، أحد العاملين بمعصرة السويحلي، مقابلة شخصية يوم  -7

  .ف20/12/2006األربعاء، بتاريخ المقابلة 

-20 سليمان قدورة، مزارع في مؤتمر الدافنية، مقابلة شخصية، بتاريخ -8

  .ف12-2005

 شخصية يوم الجمعة، عائشة الزروق، مزارعة في مؤتمر طمينة، مقابلة -9

  . عصرا6:15ًف، الساعة 2006-11-3بتاريخ 

10- امات مقابلة شخصية، عبد القادر الرجوبي، أحد العاملين في إنشاء الفح

  .ف17/18/2/2007يومي السبت واألحد، بتاريخ 
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-2مقابلة شخصية يوم األحد، بتـاريخ   ، مربي حيوانات ، عبد اهللا إدريس   -11

 .ف7-2006

 سلة، أحد المشرفين على عملية التلقيم في مزرعة الـسويحلى،           علي أبو  -12

  .ف2007-7-15مقابلة شخصية يوم األربعاء، بتاريخ 

على سليم المجيعي، أحد المزارعين بمؤتمر الدافنية، مقابله شخصية يوم           -13

  . ف29/01/2006االثنين، بتاريخ 

م األربعاء، على منصور، مزارع في مؤتمر الغيران، مقابلة شخصية يو -14

  .ف2006-5-24بتاريخ 

عياد الحاجي في أمانة الزراعة بطرابلس، مقابلة شخصية يوم األحد،   -15

  .ف2006-11-12بتاريخ 

فتح اهللا عبدالعال، مدير مشروع مزرعة السويحلي بمصراتة، مقابلة  -16

  .ف2007-7-12 يوم األحد، بتاريخ،شخصية

-11-14  يوم االثنين، بتاريخ  ،مقابلة شخصية فتح اهللا عبد العال، -17

  . صباحا11:00ً ف، الساعة 2005

مقابلة شخصية يوم ، محمد أبوراوي، أحد المزارعين في موتمر الدافنية -18

  .  ف2006-10-20الجمعة، بتاريخ 
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محمد حسن، أحد المزارعين بمؤتمر طمينة، مقابلة شخصية يوم  -19

  .ف2006-8-10الخميس، بتاريخ 

يـوم  ، أحد المزارعين في مؤتمر طمينة، مقابلة شخصية           ةويفمفتاح أبول  -20

  . ف25/1/2006األربعاء، بتاريخ 

رمضان الكالوش،مهندس في الهيئة العامة للمياه والصرف الصحي،مقابلة        -21

  .ف2007-9-3شخصية،بتاريخ 

   الزيارات الميدانية-و

-2-15 يخبالشعبية، بتار زيارة ميدانية لمحالت الجملة ومواد التنظيف -1

  .ف2007

  .ف2006-3-5الصوالح، بتاريخ  الزيارة الميدانية للباحثة لمحلة -2

  .ف2006-5-3، بتاريخ  زيارة ميدانية لبعض محالت المواد الغذائية-3

-11-15مزرعة السويحلي، بتاريخ  زيارة ميدانية لمعصرة مشروع -4

  .ف2006

أوالد أبو (صبة  زيارة ميدانية للباحثة لسوق الخضرة في محلة المقا-5

  .ف2006-7- 3 ، بتاريخ)شعالة

  .ف 2006- 1-13/14مؤتمر طمينة والغيران  زيارة ميدانية لمزارع -6

  .ف2006-11-22ميدانية لبعض المزارع في مؤتمر الدافنية  زيارة -7
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- 12-20 زيارة ميدانية لمعاصر الزيتون في شعبية مصراتة، بتاريخ-8

  .ف2006

-13/14ؤتمر الدافنية، طمينة، الغيران، بتاريخ  زيارة ميدانية لمزارع م-9

  .ف12-2006

 زيارة ميدانية لكل من مزرعة السويحلي، النصر، البحوث الزراعية، -10

  .ف2006-1-2بتاريخ 

  . ف2005- 12-20 زيارة ميدانية لمزرعة الفوار، بتاريخ -11

-3-3، بتاريخ )محلة السكت(  الزيارة الميدانية لمزارع مؤتمر الغيران-12

  .ف2007

  .ف2006-12-14 الزيارة الميدانية لمزارع مؤتمر طمينة بتاريخ -13

  .ف2006-6- 6 الزيارة الميدانية لمزارع مؤتمر الدافنية بتاريخ -14
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.ف2007- 3-10تاريخ الدخول إلى الموقع   
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.ف10/3/2007تاريخ الدخول إلى الموقع       
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  )1(ملحق
   أكتوبر7جامعة 

   مصراتة–كلية اآلداب 

   دراسات عليا-قسم الجغرافيا

 ون في شعبية مصراتةاستمارة استبيان عن مزارع الزيت

تقوم الباحثة بإعداد دراسة جغرافية عن أشجار الزيتون في شعبية مصراتة 

 ونيس عبدالقادر الشركسي /رافية الزراعة تحت إشراف الدكتوردراسة في جغ

الماجستير في (لية اوذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة اإلجازة الع

  .)الجغرافية

ذه الرسالة إلى الكشف عن العوامل من وراء ه وتهدف الباحثة       

ثرة في زراعة أشجار الزيتون والمشاكل ؤ الم"البشريةالطبيعية و"الجغرافية 

  .اسبة لهاالتي تواجه زراعة أشجار الزيتون ووضع الحلول المن

      اوالباحثة تأمل منكم اإلجابة عن األسئلة الواردة في هذه االستمارة علم ،

 ستكون أمانةً ولن تستخدم إال لألغراض العلمية التي تهدف إليها بان إجاباتكم

  .هذه الدراسة

  أشكركم على حسن تعاونكم

  الباحثة                                                  

  ����מ�א��1.2�3	���מ�/�.�������������������������������������������������������������������������������������������
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 استمارة استبيان عن مزارع

  ةالزيتون يف شعبية مصرات
  

  ) البيانات المطلوبة تعتبر سرية ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي : ( مالحظة
  . في مربع اإلجابة التي تراها مناسبة  ) �( ضع عالمة 

  .................اسم مالك المزرعة  -1
  سنة ............. عمره  -2
  ................تمر المؤ -3
  هكتار ............... مساحة المزرعة  -4
  ..............المساحة المزروعة بأشجار الزيتون  -5
  ................عدد أشجار الزيتون في المزرعة  -6
  .................عدد أشجار الزيتون غير المنتجة  -7
  ...............عدد أصناف الزيتون في المزرعة  -8
  ....................ن في المزرعة أصناف الزيتو -9
   ؟هل تهتم بأشجار الزيتون الموجودة بالمزرعة كلها أو نصفها -10
  �ال       �  نعم   
  إذا كانت اإلجابة بال فما السبب   

ألسباب أخرى . ج   � إنتاجها لرداءة.  ب �لنقص األيدي العاملة . أ
�   

  .لمزرعةأشجار الزيتون الموجودة بانوع التربة التي تزرع فيها  -11
  .................................................................  
في رأيك أيها المزارع أفضل أنواع الترب المناسبة لزراعة أشجار  -12

الزيتون 
 ................................................................

................................................................  



  216

ما مصدر مياه الري المستخدمة فـي ري أشـجار الزيتـون فـي               -13
   ؟مزرعتك

   �     مياه العيون    �مياه جوفية    �مياه األمطار   
  �مياه األمطار + مياه جوفية   
   ؟ما هي طريقة الري المستخدمة في داخل مزرعتك -14
  ......................................................................  
  :نوع األسمدة المستخدمة لشجرة الزيتون  -15
  �أسمدة كيماوية       � أسمدة طبيعية   
  �أو ال شيء    �أسمدة طبيعية وكيماوية   

ما هي العمليات الزراعية التي تقوم بها لكي تنتج شجرة الزيتون  -16
 ؟محصوالً جيداً

........................................................................... 

هل تقوم بزراعة محاصيل أخرى في المساحة التي تزرع فيها  -17
   جار الزيتون ؟أش

  �ال        �نعم   
  وإذا كانت اإلجابة بنعم فما هي المحاصيل الزراعية التي تزرعها 

   ......................................................................
   ب في ضعف التربة أو تقوي التربة ؟لتي تزرعها تتسبهل المحاصيل ا-18

  �تقوي التربة       �تضعف التربة   
  جار الزيتون الموجودة بالمزرعة ؟من يقوم بجني أش -19

  �عمالة أجنبية       �بنفسك وأسرتك   
  إذا كانت عمالة أجنبية فهل أسعارها رخيصة أو مرتفعة في رأيك   
  � أسعارها مرتفعة    �أسعارها رخيصة   

  ؟كم يقدر أجر العامل على المرطة الواحدة من ثمار الزيتون  -20
   ......................................................................  
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    في جني ثمار الزيتون في مزرعتك ؟ما هي الطريقة التي تستخدمها-21
  ....................................................... ...............  

  
 ؟، وما هي أفضلهاق المستخدمة في جني ثمار الزيتونما هي الطر-22

   ......................................................................
ما هي أسباب قلة أشجار زيتون المائدة في رأيك ، رغم ارتفـاع سـعر               -23

  المصنع ؟ 
  .............................. ........................................

   ؟أفضل أصناف الزيتون في شعبية مصراتهما -24
   ......................................................................

   ؟كيف يتم تجديد أشجار الزيتون-25
....... ........................................................... ...........

 ؟فـــي أي شـــهر يـــتم جنـــي أشـــجار الزيتـــون     - 26
....................................................................  

فـــــي أي شـــــهر يـــــتم تقلـــــيم أشـــــجار -  27
...................................................................؟الزيتون

..  
ــجار    -28 ــة أشـ ــتم زراعـ ــهر يـ ــي أي شـ ــونفـ  ؟الزيتـ

..............................................................  
  ؟في أي شهر يتم إزهار أشجار الزيتون-29

...............................................................  
  ؟في أي شهر يتم التكاثر في أشجار الزيتون-30

...............................................................  
 ؟فـــي أي شـــهر يـــتم تلقـــيح أشـــجار الزيتـــون     -31

...............................................................  
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  ؟ما هي الطرق التي يتم فيها تلقيح أشجار الزيتون-31
..................................................................  

ــدر  -32 ــم يق ــام    ك ــذا الع ــون ه ــن الزيت ــك م ــاج مزرعت  ؟إنت
.........................................................................  

  لتر ................. كمية إنتاجك من زيت الزيتون هذا العام -33
  هل تم بيع الزيتون كله في السوق -34

  �نصفه      �ال        �نعم   
  ؟في المعصرة هل تم عصر الزيتون كله -35

  �نصفه      �ال        �نعم   
  ني المحصول عندما يصبح لونه أخضر؟هل يتم ج-36

       �ال        �نعم   
   ؟هل يتم جني المحصول عندما يصبح لونه أسود-37

       �ال        �نعم   
   ؟بعد كم سنة تبدأ شجرة الزيتون في اإلنتاج-38

  ......................................................................  
   ؟كيف يتم التمييز بين فسائل أشجار الزيتون-39

  ......................................................................  
  ؟ما هي أقرب معصرة من مزرعتك -40

..........................................................................  
  ؟ إمكانية تصدير زيت الزيتون خارج الجماهيريةما مدى-41

   ......................................................................
   ة؟تورما مدى االستفادة من الفي-42

  ......................................................................  
  ؟جني أشجار الزيتونكم يقدر الوقت الذي تستغرقه في -43

  ......................................................................  
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  ؟ما هي اآلفات واألمراض التي تتعرض لها أشجار الزيتون -44
  ......................................................................  

األمراض واآلفات التي تتعرض لهـا      ما هي الطريقة التي تتبعها لمكافحة       -45
   ؟أشجار الزيتون

   ......................................................................
   ؟هل يتم توزيع المبيدات الالزمة من الجمعيات الزراعية-46

       �ال        �نعم   
   ؟إذا كانت اإلجابة بال فكيف يتم الحصول على المبيدات الحشرية

  ......................................................................  
   ؟هل أسعار المبيدات الحشرية مناسبة من وجهة رأيك-47

  �أسعارها مرتفعة     �أسعارها رخيصة   
  ؟ما اسم المبيدات التي تستخدمها للقضاء على األمراض واآلفات -48

  ......................................................................  
  ......................................................................  

، إلى أين يتم نقل هـذه األغـصان         عند االنتهاء من تقليم األشجار    -49
  ؟والجذوع
  ......................................................................  

دور كبير  .. ) ،  األمطار، الرياح، الحرارة  ( عوامل الطبيعية   هل لل -50
  ؟في إنتاج أشجار الزيتون 

  ......................................................................  
   ؟ما هي المشاكل التي تواجه المزارعين-51

  ......................................................................    
  ولكم جزيل الشكر                
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  )2(��%ق

  استمارة استبيان عن معاصر الزيتون  
   في شعبية مصراتة

دم إال في أعراض البحـث      خ البيانات المطلوبة تعتبر سرية ولن تست      (مالحظة

  ).العلمي

  .مربع اإلجابة التي تراها مناسبةفي ( ) ضع عالمة

  ....................................................:اسم المعصرة-1

  .........................................................: مساحتها-2

  .................................................: في أي مؤتمر-3

   ..................................................: سنة التأسيس-4

  ................................................: متى تم التأسيس-5

  :المعصرة تتبع أي قطاع-6

          القطاع التشاركي عام             القطاع الخاص القطاع ال

  ...................................:كم عدد العاملين بهذه المعصرة-7

  ............................................:عدد العاملة الوطنية كم-8

  ..........................................:كم عدد العمالة األجنبية-9

  :هل العاملين بهذه المعصرة من الذكور واإلناث-10

  إناث                              ذكور      
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  . هل األيدي العاملة الموجودة بالمعصرة تلقت دورات تدريبية-11

                       ال       نعم       

  .نوعية اآللة الموجودة بالمعصرة-12

    آلة حديثة      آلة قديمة                 

فعـل  عين من السنة، وبـاق الـسنة مـاذا ي         المعاصر تشتغل في موسم م    -13

  ................................................................بها العاملون

لة العصر  آآلة العصر الحديث و     بين  رق في كمية إنتاج الزيت      هل يوجد ف  -14

  ؟القديم

       نعم                            ال

  ....................................:إذا كانت اإلجابة بنعم فما السبب

ــذه  -15 ــي ه ــون ف ــت الزيت ــاج زي ــن إنت ــاج المعــصرة م ــة إنت كمي

  ....................................................................السنة

  ؟ما هي المواد المتبقية من عصر الزيتون-16

........................................................................  

  ؟ما مدى إمكانية االستفادة من المواد المتبقية-17

....................................................................  
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  ؟ المواد المتبقيةهل يتم إعادة تصنيع-18

       نعم                                     ال

  .المياه المستخدمة في عملية تنظيف حب الزيتون قبل العصر-19

    مياه مالحة نظيفة عذبة                  مياه   

  ؟وق المحلي أم الهل توجد قطع غيار المعاصر متوفرة في الس-20

   ال    نعم                            

  ؟سعارها مرتفعة أم الأإذا كانت متوفرة هل -21

   ال        نعم                       

  ؟كانت غير متوفرة فكيف يمكنكم الحصول عليها إذا-22

......................................................................  

  و محلية؟أهل آلة عصر الزيتون مستوردة -23

   محلية             مستوردة          

  أي دولة يتم استيراد هذه المعصرة؟من -24

.............................................................................  

  ؟اصر فنية متخصصة لصيانة هذه المعهل توجد كوادر-25

    ال                                نعم
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  ؟ هل الكوادر الفنية من الكوادر األجنبية أو محلية -26

         نعم                            ال

  ؟هل آالت عصر الزيتون أسعارها مرتفعة أم ال-27

    ال                نعم                 

  ؟)اللتر( سعر عصر المرطةكم يقدر -28

........................................................................  

  ؟دخل المعاصر من زيت الزيتون  كم يقدر في هذه السنة -29

........................................................................  

  .)مناطق أكثر من أي(مكان قدوم الزيتون -30

........................................................................  

  ....................................أي أنواع الزيتون أفضل للعصر-31

........................................................................  

  ؟ وبيع الزيتهي قنوات توزيع بالنسبة للمعاصر التي تتبع القطاع العام ما-32

.......................................................................   

  ؟ماذا يكون لون الزيت المستخرج من حب الزيتون األخضر-33

........................................................................  
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  تون األسود؟ت المستخرج من حب الزيماذا يكون لون الزي-34

........................................................................  

عندما يأتي المواطن بكمية قليلة من الزيتون لعصره ماذا تفعلون؟ هل يتم            -35 

  ؟ قليلة؟ أويتم إعطاءه زيت جاهزتهعصره بالرغم من أن كمي

...........................................................................  

  لمشاكل التي تواجه أصحاب المعاصرا-36
..........................................................................  

  
  

  الباحثة                                                            
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  ):3(ملحق

  :ف2005 اEFرا@B; 3ل @36 ?:><>ت 67>;:3 89 34567

   اKLFارة-1

  . 29/5/2006رة تاريخ الزيارة  منشوسجالت غير/ محطة األرصاد بمصراتة / المصدر

   ا57M>ر-2

   الشهر 

 

أي 

 النار
 الكانون الحرث التمور الفاتح هانيبال ناصر الصيف الماء الطير الربيع النوار

مصراته 

 األرصاد

64.9 09.6 20.9 01.4 0 0.3 0 0 01.0 14.5 12.2 76.4 

مصراته 

  المدينة
056.9  17.6  22.2  0  0  <0.1  0  0  0.5  09.9  12.1  73.8  

  52.0  12.0  21.0  02.0  0  0  0  0  03.0  23.0  10.0  55.0  الدافنية

  47.8  13.2  10.2  0  0  0  0.1>  0  005  11.1  07.6  31.0  المحجوب

مصراته 

البحوث 

  الزراعية

67.2  10.5  27.6  0  0  0.4  0  0  0.9  13.3  19.3  85.7  

  70.0  11.7  08.7  0  0  0  0  0  0  23.5  09.1  62.5  الزروق

  97.0  18.0  0.85  0  0  0  0  0  01.5  11.0  12.5  49.3  قصر أحمد

  22.5  07.0  03.0  0.4  0  0  0  0  01.0  11.0  07.0  23.0  طمينة

  34.0  12.5  05.5  01.0  0  0  03.5  0  0  07.0  12.0  63.5  الكراريم

  . 29/5/2006تاريخ الزيـــارة " سجالت غير منشورة "محطة األرصاد بمصراتة : المصدر

  الشهر

 العنصر

أي 

 النار
 الكانون الحرث التمور الفاتح هانيبال ناصر الصيف الماء الطير الربيع النوار

المتوسط 

الشهري 

 للحرارة

13.0 13.1 16.3 18.4 21.6 24.2 27.6 27.4 26.6 23.9 19.2 14.9 
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   اKFی>ح-3

   الشهر

 رالعنص

أي 

 النار
 الكانون الحرث التمور الفاتح هانيبال ناصر الصيف الماء الطير الربيع النوار

المتوسط 

الشهري 

لسرعة 

 الرياح

11.1 10.5 08.9 10.5 07.9 06.9 07.3 07.5 08.9 06.9 06.0 08.2 

  .ساعة/ متر1850= سرعة الرياح بالعقدة

 . 29/5/2006 تاريخ الزيارة سجالت غير منشورة/ محطة األرصاد بمصراتة/ المصدر

4-3?PQKFا  

   الشهر

 العنصر

أي 

 النار
 الكانون الحرث التمور الفاتح هانيبال ناصر الصيف الماء الطير الربيع النوار

المتوسط 

الشهري 

 للرطوبة

76 65 73 70 74 74 70 73 72 76 72 80 

  . 29/5/2006سجالت غير منشورة تاريخ الزيارة / محطة األرصاد بمصراتة/ المصدر
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 أ�B)ف ا�:ی��ن �� �,8,)

D�E�اندورياندورياندورياندوري ا 
C�DE�ا (FGا  europaea Olea 

 (FGا
 ا��6
ري

   

P�Q�ا    
    ا��Dن
   �Sام0.9 ا��6)


وم* Tم
 اGم�اض

   

اGح��
ج
ت 
*�V
 ا��

   

 *�W	
   ا�1ی? 

22%  


ج�* �	G�6ة42.6   اQD� (Yآ  
 ��E�ا

Cج
�	Gا 
   

 [+
م"
 ا�1را4*

 ،A����ر،ز
�^Gا ،_Dاب�+
 م��ات`، �Sی
ن

 

  

D�E�مشاليل صفاقسمشاليل صفاقسمشاليل صفاقسمشاليل صفاقس ا 
 (FGا
C�DE�ا 

 europaea Olea 

 (FGا
 ا��6
ري

C�aش�  

P�Q�ا    
    ا��Dن
   �Sام��Y1.1 � ا��6)


وم* Tم
 اGم�اض

   

اGح��
ج
ت 
*�V
 ا��
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 *�W	
   ا�1ی? 

23%  


ج�* �	G�6ة95.6   اQD� (Yآ  
 ��E�ا
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�	Gا 
   

 [+
م"
 ا�1را4*
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،A��ات*،ر,-ا�� م
 ،P��6�زاA�� 
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 ا��6
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